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ونال يانترناس.  گذرديکا مي آمرورک دريويصد سال از مبارزه  شجاعانه زنان کارگر نساج در شهر ن
ان زنان و يدر مبسرعت عمل  ن ابتکاري ا. زن اعالم کردين روز، هشت مارس را روز جهانياد اي  به دوم

 . ل شدي زن تبدي رهائيخواه جهان جا باز کرد و به سمبل مبارزه برايمردان آزاد
جنبش  شروي پنقش، يبرابر و ي کسب آزاديبراسراسر جهان ونها زن در يليم امان يمبارزات ب

 .ردت کيبعنوان روز زن تثبات، هشت مارس را ن مبارزيست در اي و در راس آن زنان کمونيستيکمون
 زنان اعالم  بارني اوليبرا. ه ستم و استثمار زنان بودي زنان علي زن اعالم مبارزه جهانياعالم روز جهان

 .ش رو دارندي مردساالر در پيقات مناسبات طبي سرنگوني برا ي جهاني مبارزه ادکردن
شنهاد  ي به پ۱۹۱۰ونال دوم در سال يست شرکت کننده در انترناسيالياحزاب سوس که يهنگام
ط کار و حقوق برابر ي، بهبود شراي حق راي مثبت دادند چند دهه از مبارزات زنان براين رايکالرا زتک

 ييرد و اعالم کند که رهاير دست گ زنان را ديي عزم کرد پرچم رهايستيجنبش کمون.  گذشتيم
ت يدگان و کل بشري همه ستمديي که رسالتش رهاي طبقه ا طبقه کارگر است؛ي از رهائيبخشزنان 
 .  بوديستيت هشت مارس دستاورد بزرگ جنبش کمونيتثب. است
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ن دولت ي و به پشتوانه تولد اول۱۹۱۷ انقالب اکتبر يروزين روز با پيا

 سر لوحه ر بکهبود  يانقالباکتبر . ر شدي فراگيان در سطح جه،يپرولتر
سم يست، کمونيسم قابل تصور ني زنان بدون کمونيرهائ "نگاشته بود،اش 

ن انقالب در برآورده ياگر چه ا." ستي زنان قابل تصور نيهم بدون رهائ
 کامال به ضد يالديانه دهه پنجاه مي اهداف خود موفق نشد و در مکردن

 نقطه ؛ زنان بنا نهادي در جنبش رهائينيمت نوي عزخود بدل شد اما نقطه
 يژه در دوران انقالب فرهنگين بوي چيستيالي که در انقالب سوسيمتيعز

 .  گرفتياوج تازه ا
ت آگاهگرانه زنان يالش و فعالا تران بي هشت مارس به زنان ايمعرف

  .شدسر ي ميالدي م۲۰ران در دهه يست ايوابسته به حزب کمون
 ي هايروزي که گاه با پستم يب قرن بي پر فراز و نشيدر دهه ها

ن يي تعي و گاه با شکستها و عقب گردهايستياليبزرگ انقالب سوس
ز باال و يستها در ارتباط با جنبش زنان نيکننده آن رقم خورد، نقش کمون

 .  ن داشتيپائ
.  داشتي در جدال طبقاتيران نقش مهميمسئله زنان در انقالب ا

 قبل از کسب قدرت خصلت ي حتيني حول خمي مذهبيروهاين
 و درست در آستانه ته بودندش گذاشيتزانه خود را به نماي زن سيدئولوژيا

. دندير کشيه زنان شمشي علي با طرح حجاب اجبار۱۳۵۷هشت مارس 
مارگونه زن ي بي را دادند که سرکوب و فرودستيد جامعه ايآنان نو

ان يران نه تنها در جري ايستياما جنبش کمون.  آن بوديشاخص اصل
 و اعوان و ينيزانه خمي زن ستيدئولوژي اي شاه به افشايانقالب و سرنگون

 يورش ارتجاعي به يز پاسخ درخوريانصارش نپرداخت بلکه پس از آن ن
 ير قهقرائيسان يز بين امر قبل از هر چيا.  ه  زنان نداديحکومت عل

 به ي نشانه کم بهائ. بوديستيک در جنبش کمونيدئولوژي و  اياسيس
ده ها و افکار مرد ساالرانه ي با نفوذ ا نکردن و مقابلهيستي کمونيدئولوژيا

 يسازش طبقاتشات يگرا ارتباط با ي که بي امر؛ بوديستيدر جنبش کمون
 راني ايستي از جنبش کمونياگر چه بخشهائ. د نبودي جدياسيبا قدرت س

 ي اما بدون نوساز) مامشخصا حزب (نده ا کردين مسئله جمعبنديز اا
ستها قادر ي در قبال مسئله زنان، کمونيستي جنبش کموني مشيکل

 . ا کنند و فراتر از آن بروندي گذشته خود را احشروينخواهند شد نقش پ
*** 

 سرکش زنان را ي نتوانست شعله هاي اسالمي جمهوريسرکوب ها
. مه دادند ادايم اسالمي زنان به مقاومت خود در قبال رژ.خاموش کند

 ؛ سرشار از غرور و افتخار از جانب زنان بوده استيجامعه ما شاهد مقاومت
ر به اشکال ي ساله اخي سي آغاز شد و ط۱۳۵۷ مارس ۸ که از يمقاومت

 . افتيمختلف ادامه 
، روز در مقابل هشت مارسم شاه ، يز همانند رژي ني اسالميجمهور

 يروهايع نيبا کشتار وسهمزمان .  را بعنوان روز زن علم کرديگريد
 يجمهور. ممنوع شدز ين هشت مارس ي برگزاريستي و کمونيانقالب
ن تالش کرد ي سنگيغاتي تبلينه هاي و هزيا پشتوانه قدرت دولت بياسالم

ان را به عنوان يعي امام اول شيغمبر و همسر عليروز تولد فاطمه دختر پ
در جامعه ما  زن يلگوقرار شد فاطمه زهرا ا. روز زن به جامعه حقنه کند

 بود که ي با پدريهمراهع و بنده که تنها هنرش ير، مطي سربزيزنباشد؛ 
 که با ياز خالفت شوهردفاع ا ي دانست يزن را ابزار  شهوت مرد م

 کرد و در نهج البالغه اش زنان يم مين را از وسط دو نيرش مخالفيشمش
 .  کردير ميرا تحق

از داشت که ي  ني اسالمين الگوي اتحميل ي براي اسالميجمهور
 ي سرکوب زنان بودجه دولتيبرا. ران اعالن جنگ دهديرسما به زنان ا
 يابان کند تا بر روي و خي حزب اهللا را روانه  کويگله ها. اختصاص دهد

ن ي در ايدي نقش کليحجاب اجبار. د بپاشنديغ کشند و اسيزنان ت
 . ب شدي مجازات زنان تصوي برايژه اين وي و قوان کرديازسرکوبها ب

ل روز تولد فاطمه به عنوان روز ي در تحمين اسالمياما کوشش مرتجع
 يز نشانه ورشکستگين شکست قبل از هر چيا. زن با شکست روبرو شد

 سال يس.   و مردساالرانه استي ارتجاعيدئولوژيک اياسالم به عنوان 

 ي زن اسالمي طرح الگوهاي براييک زنان جايدئولوژي اياسيسرکوب س
بعالوه کوتاه شدن دست .  نگذاشته استيران باقيدر مبارزات زنان ا

 زنان است يديکه از مطالبات کل زنان ي زندگيطه هايه حيمذهب از کل
.  را محکوم به شکست کرده استي اسالميش هر نوع الگويشاپيپ

تحوالت  ي برايمنبع مهم نه تنها يحکومت اسالمه يمبارزات زنان عل
 در ي مهمياسيک سيدئولوژيرات ايست بلکه تاثاک جامعه يدمکرات

 ين جنبش به معني ايشرويپ.  کنديفا مي منطقه و جهان ايجنبشها
 .  استي اسالميدئولوژيشتر ايف هر چه بيتضع

مده اند تا آدان ي گوناگون به مي طبقاتيروهاين يطيشران يچندر 
از .  را ادامه دهندرزه مبارانه و تا به آخر راهيگيران پينگذارند زنان ا

 دانند ي که دنبال اسالم معتدلند و مي و اروپائيکائي امريستهاياليامپر
ژه زنان ي قادر به کنترل و سرکوب مردم بِويدئولوژين ايبدون استفاده از ا

شان ينواند" در قالب ير حکومتي و غيستند تا اصالح طلبان حکومتين
 يبرال که مدعي ليوهاري ني برخيو حت" (ي مذهب– يمل"و " ينيد

 قرون يدئولوژين ايدا دل نگرانند  که مبادا ايشد) سم هستنديسکوالر
 يجامعه از هم بپاشد و کس" رازهيش" کامال در هم شکسته شود و يوسطائ

 .  که در زنان فشرده شده را مهار کنديمي و خشم عظينتواند انرژ
 کنند تا يش مروها در حد توان خود  تالين نيک از اينرو هر ياز هم

 ي کامل نجات دهند و زنان عاصي را از ورشکستگي اسالميدئولوژيا
 يدر البال؛ د بستي توان به اسالم اميجامعه را قانع کنند که هنوز م

د  اصول اسالم با حقوق زن ننشان دههستند که  يه هائيقرآن به دنبال آ
زه کرد؛ ياسالمسم را ينيا فميزه کرد يني توان اسالم را فميتضاد ندارد؛ م

ل شوهران شان را به رحم ات عظام را قانع کرد که ديهمسران آ توان يم
کر زنان و اندازه ي بر سر رنگ حجاب و تعداد ضربات شالق بر پآورند و 
 . نندي سنگسار به مذاکره نشيسنگ برا

 باصطالح  نو از يتهايست که دوباره شاهد ظهور رواي جهت نيب
 ي برا مصلحت گرانيا شاهد تالشهاي، يم فاطمه زهرا هستيزندگ

گر مانند ي دي روزهاي  برخو هشت مارس و روز فاطمه همسنگ کردن 
 . ند متفاوت ايان اهداف و افقهايک بي که هر ي روزهائ؛ خرداد۲۲

 است که يکيدئولوژي بزرگ ايان جدالهاين جدالها بر سر روز زن بيا
ه ي و کلهده شديهنه و پوست کينظم حاکم به غا. ان دارديدر جامعه ما جر

در . ر سئوال رفته استي آن زي و اخالقيکيدئولوژي، اياسي سيارزشها
 ي و روشني انقالبيبه دنبال افق و دورنما مردم يتوده ها يطين شرايچن

پا به صحنه مبارزه گذاشته اند که ) يو مردان(نسل جوان زنان .  هستند
ت محرک ي وضعنيا.  بخش هستنديي رهايدئولوژي ايدر جستجو

 يکسو روز جهاني از ؛ است که حول روز زن فشرده شده استييجدالها
 روز ؛ را بر خود دارديستي کمونيدئولوژيهشت مارس که مهر انقالب و ا

 که ي؛ و عده ا استي اسالميدئولوژيفاطمه که سمبل اسارت زن توسط ا
ت هش ي روز جهان زن در کنار ي و اسالميتحت عنوان انتخاب روز مل

 دادن زنان با نظام حاکم و نظام ي آشتي براي راه خواهنديمارس م
 ي زن آشتي توان با روز بندگي زن را نمياما روز رهائ. ابنديحاکم با زنان ب

  !داد
د در دستور کارهمه يبا زن، يهشت مارس، روز جهان يبرگزار

هه  از جبيکي مارس، ۸ ي برگزاريمبارزه برا. ردي قرار گي انقالبيروهاين
ن روز را يد ايز باي نيستيحنبش کمون.   نبرد با نظام حاکم استيها

 خود را يشرويرد و نقش پي زنان  در دست گيي رهايبعنوان روز نبرد برا
 ¾ .ابديدر جنبش زنان باز

 به آن در ي کاستن از حجم فايل نشريه حقيقت و تسهيل دسترسيبرا
 و تعداد صفحات حقيقت ي در صفحه بنديراتشبکه اينترنت، تغيي

ادات و راه حل هاي خود در با ارائه نظرات، پيشنه. صورت گرفته است
 .  دهيدينه ما را در ارائه کيفيت بهتر نشريه ياراين زمي



   ٣u 

 ! تدارک انقالب کمونيستي بدون مبارزه عليه ستم بر زن ناممکن است
 !نيستي غير ممکن استرهائي زن بدون دست يابي به جامعه کمو

زبان و  در زن چرا زن، جنس نابرابر، موجود فرودست و تابع مرد است؟ چرا
 يجنس يرفتارهاکنترل در مذهب و قانون بر   شود وير ميتحقات،يفرهنگ و ادب

ن موجود همه مذاهب ي شود؟ چرا زن گناه کارتريمد يش تاک ايو قدرت بارور
د به ي، ضرب و شتم و تهدي فشار اقتصاد،ين دولتيچرا زن با چماق قوان است؟

 اش يجنس يرفتارها  خانواده مواجه است؟ چرا زن بخاطريقتل از سو
  است؟ي و مادري زن محدود به همسريت اجتماعي شود؟ چرا هويم" سنگسار"

 ندارد؟ چرا زن تحت يبا ارج و منزلتي فرزند تقريشتر جوامع زن بيچرا در ب
ن ترانه ها در يشتري شود؟ چرا بيد و فروش ميخران مردان يعنوان ازدواج، م

ان همه يدر همه جوامع و در م  شود امايان زن و مرد سروده ميوصف عشق م
، نفرت متقابل و يتيان زن و مرد اغلب با نارضاي، رابطه مي اجتماعيه هاي الي

ش از سرطان و يه زنان، بيچرا خشونت مردان عل است؟همراه حتا خشونت 
 ي ارتجاعيرد؟ چرا در جنگ هاي گيتلفات م  ساله۴۴ تا ۱۵ انيجنگ از م

 ي چرا زنان دو سوم کار جهان را انجام م)۱( است؟ي عاديتجاوز به زنان امر
ن يو با ا) ۲ (؟د هستنديک درصد از ابزار توليدهند، صاحب ده درصد درآمد و 

   شود؟ينگاشته ما" مرد"ا هنوز يرولتاروجود چرا پ
 ستم بر زن ي ماديشالوده ها: ک سوال استير واقع ن سوال ها ديهمه ا

.  شده استيار بررسيست؟ مقوله ستم برزن در سطح فرهنگ و سنت، بسيچ
 ي ماديديان روابط توليرا، فرهنگ و مذهب و آداب بيز.  آن رفتيد به ورايبا

ت را به ين واقعيما بطور روزمره ا.  شونديد ميجامعه اند و در واقع توسط آن تول
ه يزن در همه ال-م که سلسله مراتب قدرت مردي کنيم و تجربه ميني بي مچشم

شرفته، با اشکال متنوع ي پيه داري، در جوامع عقب مانده و سرماي اجتماعيها
ن موازنه يک حاکم بر جوامع و جهان، ايدئولوژي و اياسيساختار س. موجود است
)  شانيالت شخصيتماجدا از ( کند و به افراد يد ميد و بازتوليقدرت را تول

ن يست؟ سوال اين وضع چي اي ماديشالوده .  کنديکته ميگاهشان را ديجا
 : است

 
 ست؟ي ستم بر زن چياسياقتصاد س

ن است که يدر اآن  ماقبل ي اجتماعي هاي تمام تئور باسميتفاوت مارکس
د يل تويه شالوده هاي بر پايعني يستياليخ جامعه را بطور ماترين بار، تاري اوليبرا

 يبرا) واناتيبر خالف ح(ل کرد که انسان ها يمارکس تحل. ن کرديي آن تبيماد
 يدي تولي و مراوده يش، مجبورند وارد همکاري خوي ماديد زندگيبقاء و تول

ن روابط را که اساس ساختار ي و ايم کار اجتماعي را تقسين همکارياو ا. شوند
مارکس ثابت کرد که . خواند يدي دهند، روابط توليل مي بشر را تشکياجتماع

، ي و فرهنگياسي سي، و تمام روبنايزات اجتماعي، تمايزات طبقاتيتمام تما
د فهم ساختار ياو نشان داد که کل.  جامعه اندي اقتصاديبرخاسته از شالوده ها

" اقتصاد"اما منظور او از .  جامعه استي اقتصادي ما در فهم شالوده هاياجتماع
 است که ي خصلت روابطي متداول بلکه به معنايه معنا بيد اقتصادينه تول

به :  کننديگر برقرار ميکدي خود، با ي ماديازهايد نيبازتول د ويانسان ها در تول
اقتصاد "ل او نه از اقتصاد بلکه از ين دليبهم". يم کار اجتماعيتقس " يمعنا

 کار، گاه هر کس در انجاميع ثروت، جايت، توزيمالک.  کنديصحبت م" ياسيس
در اعصار مختلف به .  باشنديم" يم کار اجتماعيتقس"ان مشخص تر مقوله يب

 يازهايد ني دانش و مهارت او در توليعني( انسان يدي توليروهاينکه نينسبت ا
 و يا همکاري يدين روابط تولي است، ايشرفتگي از پيدر چه سطح) يماد
ان يه، ميدر دوران اول. دنري گي بخود ميان انسان ها، اشکال متفاوتيم کار ميتقس

د ي؛ متفکر و تولکارکن ر ويان دارا و ندار؛ مديز مي چون تمايزيافراد جامعه تما
 بوجود يزاتين تماي از تکامل جامعه، چنياما در مرحله ا. کننده وجود نداشت

 يديتول يهمکار ، شدن جامعهيبا طبقات. م شديآمد و جامعه به طبقات تقس
 کار عده ي عده ايعني.  استثمارگرانه شديدي به روابط تولليان انسان ها تبديم
 يجه روابط در عرصه يدر نت. ار گرفتنديگر و محصول کارشان را در اختي ديا

 به نام دولت بوجود آمد يدستگاه. ز ستمگرانه شدين) مثال اداره جامعه (ياسيس
رگر بر استثما طبقات يکتاتورياعمال دن روابط خصمانه و يم اي تنظکه کارش

 .استثمار شوندگان بود
د مانند يابزار تول" (ط کاريشرا"، طبقات دارا با تملک ي طبقاتي در جامعه 

ع يو توز کنند يمگران را تصاحب يمحصول کار د) رهين و آب و کارخانه و غيزم
برده  يدر جامعه . رديگ يت ها انجام مين موقعيز بر حسب ايمحصول کار ن

. ز بودين) برده(م يد کننده مستقيشامل تملک خود تول" ط کاريشرا" تملک يدار
د يسم ابزار توليدر فئودال.  خود انسان بودي بدنيرويد نين ابزار توليرا مهمتريز

 يار مينداران با انحصار بر آن کار دهقان را در اختين است و زمي، زمياصل
 کارگر ن باري اولي شود و براي عوض ميدي روابط توليه داريدر سرما. رنديگ
 کار کارگر را يرويد، ني ابزار تول برتيه دار با مالکيسرما. دي آيبوجود م" آزاد"

 کند و يه ميل به سرمايد تبدي خرد و آن را در روند توليگر مي ديمانند هر کاال
ت يموقع. ردي گيار خود مين روند است در اختيرا که ماحصل ا) يثروت(ارزش 
د فکر و يت او از تولي، محرومي وياسي سي حقوقين کارگر و بي پائياجتماع

ن روابط ي طبقات مسلط، توسط ايشه هايه از انديشه، و اجبار او به تغذياند
 . شوديکته مي دياستثمار

ت ي استثمارگر با استفاده از اهرم مالکين موارد، طبقه ي اي در همه 
 کار آنان ار خود گرفته و محصولياخت گران را دريد، کار دي بر ابزار توليخصوص

م و يد کننده مستقيان تولي ميم کارينجا تقسيدر ا.  کنديز تصاحب ميرا ن
طبقه .  اما خصمانه استي اجتماعيم کاريم که تقسيني بيد ميصاحبان ابزار تول

 يطبقه .  قدرت استي بيعني تحت ستم هم هست؛ ي تحت استثمار طبقه ي
و فرهنگ . ز هستيند ن فرهنگ طبقه قدرتمير سلطه يتحت استثمار و ستم، ز

 ي مادير بنايز. همان فرهنگ قدرتمندان است" ياخالق"، "يقانون"، "مشروع"
) ديم کار در توليع، تقسيت، توزيمالک (ين روابط اقتصاديفرهنگ و قدرت را هم

 . کندين مييتع
 ي اقتصاديمارکس در مورد شالوده ها: ميرس يمن سوال ين مقدمه به اياز ا

ت فرودست زن نسبت به مرد، چه گفت؟ اقتصاد يموقع) يعم کار اجتمايتقس(
 زن در ي قدرتيِ  بي مادير بنايل کرد؟ زيتحلد يبا ستم بر زن را چگونه ياسيس

 ست؟ي در فرهنگ جامعه چي وي ارجيسلسله مراتب قدرت، و ب
 است ي استثمارگرانه در جامعه بشريديک رابطه توليستم بر زن، بازتاب 

ات جامعه و در شکل دادن به ساختار يد حي در تجديار مرکزي بسيکه نقش
گاهش، يت و جاياما به نسبت اهم. آن داردات در ازي و سلسله مراتب امتيطبقات

ل ي تحليمارکس و انگلس سنگ بنا. سم به آن نپرداخته استيمارکس
" ي آلمانيدئولوژيا"ر خود به نام ي نظين موضوع را در اثر بي در باره ايستيمارکس
 است، ي جامعه بشري مادين شالوده هايين آثار آنان در تبي زمره اولکه در

 يخال ،"تاليکاپ"ن موضوع در اثر درخشان مارکس، يح اي تشريجاگذاشتند اما 
ن کمبود را جبران نکرده يا يستيجنبش کمونز ين سال گذشته ۱۵۰در . است
 .است

ان زن و ي مي ، رابطهيخ جامعه بشريِ  تاريستيالين ماتريي مارکس، در تب
م ين تقسي دانست و گفت همان انسان هاي ميم کار اجتماعين تقسياولمرد را 

 زن را برده ي برده شدن زن را در خود داشت و با ظهور نظام طبقاتيکار، نطفه 
 مرد تحقق ين رابطه که با واسطه يا. ان زن و مرد را خصمانه کردي ميو رابطه 

 توسط يد اجتماعير خدمت به تصاحب تول، ديابد، در همه جوامع طبقاتي يم
 ي از ستون هايکيز يد شده است و امروز نيد و بازتولي از طبقات دارا، توليتياقل

 .  استيه داريد جامعه سرمايد و بازتولي تولياصل
که بررسي تاريخي " ، مالکيت خصوصي و دولتمنشاء خانواده"انگلس در کتاب 

 "مالکيت خصوصي" ارتباط الينفک هر دو با نشان دادن  وپيدايش دولت و خانواده
 و در ».کار بين مرد و زن براي توليد مثل است اولين تقسيم«:  مي نويسد،است

 . »مرد بورژواست و زن پرولتر«در نهاد خانواده : همان کتاب مي گويد



    t ٤  
 يا جوانب اساسيروابط عمده " ي آلمانيدئولوژيا" در کتاب مارکس و انگلس 

 يازهايد نيشت، توليد ابزار معيتول:  برندينطور نام مي را ايت اجتماعيفعال
ت ين سه جنبه از فعاليا«: ندي گويدر ادمه مآنها ). خانواده(د انسان يد، توليجد

د به صورت سه مرحله جدا از هم در نظر گرفت، بلکه آنها ي را البته نباياجتماع
ن انسان، وجود ي و اولخيش تاريدايهستند که از زمان پ" لحظه"سه ... سه جنبه 

 ) ۴(» . کننديل ميخ امروز خود را تحميداشته اند و هنوز در تار
ان کار و يِ  خود در جريدِ  زندگي؛ هم توليد زندگيتول«:  دهنديو ادامه م

 دو گانه به يک رابطه يدن؛ اکنون به نظر يان زائيِ  تازه در جريدِ  زندگيهم تول
ک رابطه يگر ي دي و از سويعي طبيه رابطه اک طرف، به مثابياز : دي آينظر م

ن ين معنا که مستلزم تعاون چند فرد است؛ فارغ از اي به اي اجتماع– ياجتماع
وه يک شي شود که يجه مينجا نتياز ا.  چهي، چگونه و برايطيکه تحت چه شرا

 ي تعاون مشخصيوه يشه با شي مشخص، هميا مرحله صنعتي مشخص، يديتول
ک يخود "  تعاونيوه يش"ن ي، همراه است و اي مشخصياع اجتميا مرحله ي
 که در دسترس ي ايدي توليروهايفزون تر، مجموعه ن. است"  مولدهيروين"

د در يهمواره با" خ بشريتار"پس، .  کندين مييط جامعه را تعيانسان است شرا
 )۴۹ ص -همانجا(» . شوديخ صنعت و مبادله بررسيارتباط با تار

ان انسان ها که ي ميم کار اجتماعي دهند تقسيح ميتوضمارکس و انگلس، 
م کار يان زن و مرد و تقسي ميم کار جنسي است بر تقسيدر ابتدا صرفا مبتن
ده تر يچي پيدي توليروهايره؛ با رشد نيازها، تصادف و غي، نيبرحسب قدرت بدن
 مي آمد تقسيپدر .  ظهور کردي و فکريديان کار يم کار ميشد و باالخره تقس

 يگران کار فکري و ديک عده کار مادي: م شدنديز تقسي، انسان ها نيکار اجتماع
د يک عده تولي برند؛ يگران از آن لذت مي کنند و ديک عده کار مي کنند؛ يم
م يتقس« دهند، يح ميدر ادامه توض . کنندي که مصرف ميگراني کنند و ديم

م ي خود بر اساس تقسيه ن تضادها در آن نهفته است و به نوبيکار؛ که تمام ا
 ضد هم قرار دارد، يم جامعه به خانواده هاي در خانواده و تقسيعيکار طب

کار و ) ي و کميفيک(نابرابر ع يدر واقع توز ع است؛يتوز يهمزمان به معنا
آن، در خانواده  ين شکل آن، هسته يت که اوليجتا مالکيمحصوالت آن و نت

نهفته در خانواده،  ِ يبردگ.  شوهرنديها که همسر و فرزندان برده ياست؛ جائ
ن مرحله، يت است؛ اما حتا در همين شکل مالکيکه هنوز در شکل خام است، اول

ِ  يريت را قدرت بکار گيف اقتصاد دانان مدرن که مالکيکامال منطبق است برتعر
 ي واژه هايت خصوصيم کار و مالکيدر واقع، تقس.  خوانندي ميگري کار ديروين

ت و ي با رجوع به خود فعاليکيز اشاره دارند؛ يک چيهر دو به : ستندمشابه ه
 )۵۲ ص -همانجا(» .تي با رجوع به محصول آن فعاليگريد

ک فهم از ي تئوريه هاي، پايستي مارکسيستياليل درخشان ماترين تحلي ا
 زن، ي فرودستي ماديشالوده .  استي زن در جوامع طبقاتيت فرودستيموقع
به او " يخودبخود"و " يعيبطور طب" است که در ابتدا ياعم کار اجتميتقس
د يزن، هم ابزار تول )۳.( کندي او را تا به امروز حمل ميل شد و نطفه بردگيتحم

 زن ي طبقاتيدر جامعه .  کار استيرويو هم ن) انسان کارکند ي توليبرا(است 
 و بهره د تصاحبيفروکاسته شده است که با) نيمانند زم" (ديط توليشرا"به 
نجاست يا! ن و کارخانه، هوشمند استين ابزار کار بر خالف زمياما ا.  شوديکش

ان زن ين مي حاکم و همچنيديان زن و کل روابط تولي مينطفه تخاصم انفجار
 . و مرد

 يگري کار ديرويت و تصاحب و اداره نين فرم مالکي در خانواده، اوليبردگ
 کار زن و يروينکه مرد بر ني ايبود برا يطي شرايت خانواده تک همسريتثب. بود

دن ياد کشين عمل به انقين اوليخ، ايدر تار. فرزندانش سلطه داشته باشد
خانواده پدرساالر در سر فصل جامعه .  انباشت ثروت بودي برايگريکارد
 ي جامعه از برده داريرات انقالبييخانواده پدرساالر در بطن تغ.  قرار دارديطبقات

 را از سر گذرانده است اما در ياديرات زيي تغيه داري و سپس سرماسميبه فئودال
 ي اصليد مثل توسط زن سرچشمه يتول. ر حاصل نشده استيياساس آن تغ

  است و کار زن بعنوان مادر ويه داري جهان سرماي براکن کاريروين نيتام
 .  استکن کاريروي ني نگه دارين خدمات براي تاميهمسر هنوز منبع اصل

 
 ا ناقصي نادرست ي متداول وليل هايلتح

 ستم بر زن معموال فراتر يشه هايل از ري تحل درران و جهانيجنبش چپ ا
ه يان کارگر و سرماي مي استثماري رابطه ي از آثار جانبيکياز فروکاستن آن به 

 از يان رفتن استثمار کار مزدينند که با از مي بي ميآن را معضل.  روديدار نم

 يل هاي در تحليبا جائي تفريت بزرگ اجتماعين واقعيا. فتن خواهد ريب
 کنند او را به يل طبقاتي خواهند زن را تحلي که ميهنگام. چپ ندارد" يطبقات"
البته زنان به طبقات .  کننديک ميتفک" زن بورژوا"و " زن دهقان"و " زن کارگر"

 و رابطه يديک رابطه تولين، ياما عالوه بر ا شوند يک مي مختلف تفکياقتصاد
ن يي که نقش تعيتي جنسيگر هم در جامعه است به نام رابطه ي قدرت دي

 يتين روابط جنسيه ايد طبقات دارد و مبارزه عليد و بازتولي در توليکننده ا
 ي برانداختن جامعه طبقاتي از مبارزه براياستثمارگرانه و ستمگرانه بخش مهم

 در !است ينبرد طبقاتمهم  يها از جبهه يکيه ستم بر زن يبارزه علم. است
 داشته يبندرت جائ" مساله زن"ز ي نياجتماع-ياز ساخت اقتصادچپ ل يتحل

  ).ک استثناء حزب ماستيران ي ايستيدر جنبش کمون. (است
ل از روابط ينه تحليزم  دريستي ضعف جنبش کموني آمدهاي از پيکي
ل يتحل که  آن استيه داريگاه آن در ساختار نظام سرماي و جايتيجنس
 جامعه يل هاي خود را به تحلي مارکس و انگلس جايخيست تارياليماتر

 ستيست مارکسينيم از پژوهش گران فيان، برخين ميدر ا. شناسانه داده است
ار يکه به سهم خود بس( در حوزه فرهنگ و قدرت يستيني فميبه پژوهش ها

 يرد رابطه مو در ي مهميل هايقات و تحليتحق اکتفا نکرده و) مهم اند
د کرده اند که ي توليه داريد ثروت در جامعه سرمايت و تولي زن با مالکيفرودست

. دن ادغام شون مايستي دانش کمونيمطالعه شده و نقادانه در بدنه دقت د بيبا
ح کرده و تکامل ينه تصحين زمي خود را در ايد درک هاي بايستيجنبش کمون

و انگلس  مارکس يخيست تاريالي ماتريال هيبه تحلد يباما در درجه اول . دهد
افزون   جامعه شناسانه ويل هايو نه به تحل مياتکاء کن ستم بر زن يشه هاياز ر

 . ميز تکامل دهي مارکس و انگلس را ني هايبر آن، تئور
ن درک غالب است که يا) و جهان(ران ي ايستهاي از کمونياريان بسيدر م

 يز نمين ستم بر او را نيد ندارد بنابرايتول با يرابطه ا" زن"بعنوان " زن"چون 
 شود بلکه به او فقط ستم ي کرد؛ زن استثمار نمي بررسيتوان در حوزه طبقات

 يد ميزن تول  دهد کهيات جهان امروز نشان مياما کند و کاو در واقع!  شوديم
د در چارچوب روابط استثمارگرانه انجام ين توليست و ايت ني مالکيکند، دارا

ن يا. استکار ن خانواده، ي تامي در خانه برايد مثل زن و کار ويتول )۶ (ود شيم
  است امايه داريانباشت ثروت در جامعه سرمااستثمارگرانه و در خدمت ، کار

رد ي گي صورت ميه داريسرما يديچارچوب روابط تول ن استثمار دريا اينکه آيا
 . تر استشي بي، موضوع بحث و پژوهش هايه داريماقبل سرماا ي

د هستند و يت بر ابزار تولي مالکيز دارايت که زنان طبقه بورژوا نين واقعيا
گاه نهاد ستم بر زن در انباشت ي در جايريي باشند، تغيخود استثمارگر م

در واقع .  دهدي نميه داري سرماياجتماع-يد کل نظام اقتصاديه و توليسرما
 خود را يز منافع طبقاتي زنان ننيا.  کنديم مي است که قاعده را تحکياستثنائ

ن زنان يتا آنجا که به خود ا. نندي بي مي مردساالريتيم روابط جنسيدر تحک
 - زنيتيروابط جنس ر باريزنان ز تا کمتر ازيفي گردد آنان کياستثمارگر باز م

  .مرد هستند
 ي، بخش بزرگيه داريسرما.  گسترده استيد کاالئي، توليه داريد سرمايتول

د مثل و کار يده است مگر تولي کشيد کاالئي را به مدار توليدات اجتماعياز تول
ساعت  "يم است و مابه ازاي مصرف مستقيد برايد، تولين توليا !زن در خانه را

 که پول يدر جامعه ا.  کند، نداردين ميي را تعيکه ارزش پول" کار اجتماعا الزم
 مصرف است و نه يرا براي ارزش است، کار زن ارزش ندارد زين کننده ييتع

 که ي کاريعني( کند ي ارزش مي که کار بي کسيه داريدر جامعه سرما. مبادله
 زن و کاران ين است رابطه ميا .ارزش ندارد) ستيل به ارزش مبادله نيقابل تبد
 دهند يل ميت جهان را تشکي درصد جمع۵۲زنان بالغ .  اوي اجتماعيفرودست

 يت جهان را انجام ميجمعکل  ين خدماتيم درصد کار مربوط به تا۷۵اما 
 ) ۵ (.دهند
ت يم و تربيبزرگ کردن کودک، تعل(  زن در خانه  مثل و کاردينکه توليا

، ي خانوادگياقتصاد خانواده، حل بحران ها ميتنظ، کودک، پخت و پز و بهداشت
 ندارد و يخصلت کاالئ) گريز ديم روابط درون خانواده و صدها خرده ريتنظ
 يست که ربطي آن نيست به معناي نيه داري جامعه سرمايد کاالئيز تول ايبخش

ه ي در انباشت سرمايار مهميگاه بسيبالعکس، جا.  ندارديه داريبه انباشت سرما
 از يکي زنان يوقت نامحدود و کار پرداخت نشده .  داردياس جهاني در مقيدار

 يراکز اقتصاد توسط مي کالن اقتصادياست هايم سي مهم در تنظيداده ها
ن بردن خدمات ياز ب" يبرالينئول "ياست هايمشخصا، در س.  استين الملليب



   ٥u 
ش برده يو کار زن در خانه پ)  ساعته۲۴( کامال با فرض وقت نامحدود ياجتماع

 استفاده از کار ارزان زن در يبر رو" برالينئول"زان ياست ريهمان س.  شوديم
ش به آن دارد که ي گرايه داريسرما. ند کني ميزيز برنامه ريرون از خانه نيب

د يتول(ز بکشد و آنان را سه شغله کند ين) کار پرداخت شده(به بازار کار  زنان را
به "  بازاريباال بردن کارآئ "يک طرف برايه از يسرما). رونيمثل، کار خانه، کار ب

ز يار نگر، او را بدرون بازار کي دي آورد و از سوي ميد کار زن در خانه رويتشد
 از کارگر کرده است که يل به نوع مخصوصيت، زن را تبدين موقعيا.  کشديم

ش به ي گرايه داريهر چند سرما. ه و چند گونه استيتحت استثمار چندال
د مثل زن و کار يد تولي دارد اما همزمان بايزه کردن روابط خانوادگيمدرن

ز مراکز قدرت ي نينگ فرهينه روبنايدر زم.  او را کنترل کنديپرداخت نشده 
ن ي از ايگسترش مذهب بخش  پردازند وي ميم روابط مردساالريآگاهانه به تحک

 ي در سطح جهان نه فقط بر رويه داريانباشت سرما. ه زن استيعل" جهاد"
ر ي آمار اخ.استوار است) يگاريب( کار پرداخت نشده ياستثمار کارگر بلکه رو

ق کار پرداخت يون دالر ارزش از طريليترب به ده ي دهد که ساالنه قرينشان م
ه ي ماقبل سرمايدي و استفاده از روابط توليه داري سرما. شوديجاد مينشده ا

ست نقش يمارکس–ست يني از پژوهش گران فميبرخ. ستندي مانع الجمع نيدار
 يه داريسرما" هيانباشت اول"ه را به ي زن در انباشت سرمايکار پرداخت نشده 

 باشد اما تا يه داري که قرار بود مختص طلوع سرماي؛ نوع انباشت کننديه ميتشب
 )۷ (. استيکنون به قوت خود باق

 آب و يلوله کشق ي از طري خانگي خدماتي از کارهاياريداست بسيناگفته پ
 ي و آموزشي آماده، خدمات بهداشتيرستوران ها، غذاها گسترش، يبرق رسان

 حد نياشرفته، ي پي صنعتيحتا در کشورهاا ام . شده انديد کاالئيوارد مدار تول
 يدر بخش ها. گردي را در بر ميخانگکار  از ي بخش کوچک شدنياز کاالئ

بر  زمي هي جهان سوم هنوز حمل روزانه آب و جمع آوري از کشورهايبزرگ
، ي کار خانگي دستمزد برايز معتقدند، با مبارزه براي ني عده ا.دوش زنان است

ش به مافوق استثمار در يکم، گرايد گفت، ياما با .ابدي يهش مبار استثمار زن کا
 ي شدن کار خانگي است که مانع از کاالئيار قدرتمنديش بسي گرايه داريسرما

ن بار ي اولي کار خانگيدوم، مزد برا.  شودي ميدات خانگي کار زن در توليرويو ن
 طرح شد ۱۹  کارگران مرد در قرنياز سو" يمزد خانوادگ "يدر شکل مطالبه 
ن يا. د کارگران مشغول شوندين شده و به پرورش نسل جديتا زنان خانه نش

 خود روابط مردساالرانه را يرفته شد و بنوبه ي پذيه داري سرمايخواست از سو
 يق روندي از طري شدن کار خانگيسوم، کاالئ .م کردي کارگر تحکيدر خانواده 

رون آمدن زن از خانه و يب :ان دارديز جري شود که هم اکنون ني انجام ميگريد
 يآشپزخانه ها( دهند ين خدمات را ارائه مي که اير شدنش در مشاغليدرگ

ست ي نيح و افشاگرياز به توضين). رهيمارستان ها و غي، مهد کودک ها، بيعموم
 زنان را حل نکرده و صرفا موجب دو شغله شدن يگاريز مشکل بين روند نيکه ا

 را محاسبه ي ارزش خدمات خانگيه داري، حتا اگر سرمامچهار .زنان شده است
د ي خواهد کرد؟ اگر توليد مثل را چگونه کاالئيکرده و به زن پرداخت کند، تول

نکار را ي تا کنون ايه داري کردن بود، سرمايز مانند پوشاک قابل کاالئيمثل ن
د انبوه يو تولزه کردن ياست که قابل مکان" يديابزار تول"بدن زن تنها . کرده بود

 حد و اندازه ي بي و حساب گريرحمين مسئله به خشونت و بيهم! ستين
ست ينيپژوهش گران فم.  زن پا داده استي در مورد کنترل باروريه داريسرما

 مستند کرده اند ؛ از يادينه تا حد زين زمي را در ايه داري قرن سرما۴خ يتار
که در واقع شکار زنان ماما و (" ي ناموسيب" بجرم ۱۶در قرن " شکار جادوگران"

، همه با هدف کنترل بدن زن ۲۱ن در قرن ين ضد سقط جنيتا قوان) پزشک بود
 شود يد کننده اعمال مين توليه اي که عليخشونت .د مثل او بوده استيو کار تول

 يد کننده را نمين توليد ايرا طبقه استثمارگر ابزار تولير است زيرحمانه و فراگيب
 يد و کار را تصاحب و بهره کشيکجا ابزار توليد ي کار او جدا کند و باتواند از

عمق . نيک قطعه ماشيد هوشمند است و نه يد، ابزار تولين ابزار تولياما ا. کند
 .  توان درک کردين جا مي را از همين روابط اجتماعيخصمانه بودن ا

ک يگون تفک گونايه هاي از بدو ظهور، طبقه کارگر را به اليه داريسرما
ش يگر، روند استثمار را پي ديه ايه در مقابله اليکرده و با قرار دادن منافع هر ال

 يت را تا آنجا که مربوط به کارگران درون رشته هاين واقعي اياريبس. برده است
 و انشعاب در طبقه يه بندين الينند اما بزرگتري بيا کارخانه است مي يديتول

 ي جنسن کوريا. نندي بيان زن و مرد است نميب مکارکن را که شکاف و انشعا
 ي مهميماري خواند بيم" يکارگر" که خود را يران بخصوص چپيان چپ ايدر م

.  دهديت ممتاز نسبت به زن قرار مي مرد را در موقعيه دارينظام سرما .است
) اعم از کارگر و خرده بورژوا و دهقان(در کل، مردان کارکن " هيسرما"عالوه بر 

 يقت نمين حقيت شناختن ايبدون برسم.  برنديگان زن بهره ميز از کار راين
ن ين نظام که چنيه ايتوان زحمتکشان جامعه و جهان را متحد کرده و عل

 .روزمندانه و با قدرت تاختيپاست  بر پا کرده يمارگونه اي بيساختار اجتماع
م ي دهقان تقس و کارگر ويز به طبقات مختلف مانند بورژوازينکه، زنان نيا

ه و چند ين طرز چند الين مسئله که اکثر زنان جهان به ايت اي شوند، در کليم
واضح است که .  دهدي نميرييرند، تغي گيگونه تحت استثمار و ستم قرار م

بلکه .  در آن ندارنديت بزرگيا مسئولي کنند يم نيخانگکار زنان طبقه بورژوا 
اما مسئله .  کنندي مي بهره کشيدات خانگيل انجام تويگر را برايزنان و مردان د

ت ي زن حمايمهمتر آنست که آنان به مثابه طبقه بورژوا از ستم بر زن و فرودست
 ني از قواني اسالميت آگاهانه زنان طبقه حاکمه جمهوريحما.  کننديم

 . استي طبقاتيريک حرکت و موضع گياسالم  يمردساالرانه 
 

 زن در بازار کار
 داري، مرتبا اقشار بيشتري از توليد کنندگان جهان را از گسترش سرمايه

سيطره توليد ماقبل سرمايه داري بيرون کشيده و در درون مدارهاي توليدي خود 
با هر چرخش آن ميليون ها دهقان از روستاها کنده شده و به . ادغام مي کند

الدي به  مي۱۹۸۰از دهه . اين شامل زنان نيز مي شود. شهرها سرازير مي شوند
اينطرف در کشورهاي جهان سوم ده ها ميليون زن دهقان تبديل به پرولترهاي 

برخي از تحليل گران . اما اين شغل سوم آنان است. کارگاه هاي توليدي شده اند
توليد مثل و کار (شغل هاي اول و دوم اين زنان  فمنيست معتقدند -مارکسيست

اين زنان . سرمايه داري جريان داردهنوز در چارچوب همان روابط ماقبل ) خانگي
در شرايطي وارد بازار کار سرمايه داري مي شوند که ساختارهاي اقتصادي نسبت 

. و فرهنگ حاکم بر جوامع بشدت زن ستيز است. به آنان بشدت تبعيض آميزند
شرايط کامال آماده است تا به . ر فراگير استآزار و اذيت جنسي زنان در محيط کا

 ۲۸زنان خاورميانه و آفريقاي شمالي بطور متوسط . استثمار تن دهندهر درجه از 
علت تمايز فاحش در ).  يونيسف۲۰۰۷گزارش (درصد مردان حقوق مي گيرند 

دستمزدها آنست که دستمزدي بمراتب پائين تر از حداقل حقوق دريافت مي 
زنان اکثر ساعات زندگي . کنند و اغلب در مشاغل سطح پائين استخدام مي شوند

در نتيجه زمان کمتري براي کار خارج از خانه  ؛مي کندپر ) بيگاري(خانه  کاررا 
. حتا زماني که خارج از خانه کار مي کنند کنترل کمي بر درآمد خود دارند. دارند

همه اين عوامل باعث مي شود که زنان شاغل نتوانند سرمايه الزم را براي بيرون 
بعالوه تبعيض هاي قانوني در زمينه . ت کنندآمدن از فقر و يا مالکيت انباش

 ۹۰ تا ۷۵زنان . زنان را تضمين مي کند" بي چيز"مالکيت و وراثت نيز موقعيت 
درصد دانه هاي خوراکي جهان و نيمي از کل مواد غذائي را کشت مي کنند اما 

 ) ۱". (فقر زنانه شده است ".فقيرترين اقشار مي باشند
است که يار مهم از پرولتاري خاص و بسيبندک دسته يم که زن، يني بيم

 .  شوديه و چند گونه استثمار ميچند ال
 

 يستي جنبش کمونينوساز
ران و جهان ي ايستي جنبش کمونير ضرورت نوسازبحزب ما دو سال است 

 تفکر خود در يد نوسازي باين نوسازي از ايد کرده و گفته است بخش مهميتاک
از زمان . نه باشدين زميک خود در اي پراتيمورد مسئله ستم بر زن و نوساز

 توان يبه جرات م.  گذردي سال م۱۶۰ست تا کنون يفست کمونينگارش مان
 آنچه مارکس و انگلس در کتاب ين موضوع به ورايستها از ايگفت درک کمون

گفته اند " دولت و يت خصوصيمنشاء خانواده، مالک"  و کتاب ي آلمانيدئولوژيا
 احزاب و سازمان ي رهبران و اعضايل به آگاهين حد هم تبدنرفته و حتا در آ

ان زنان يم که شورش و طغي قرار داريما در دوره ا. ست نشده استي کمونيها
به سطح " يتظلم خواه" شود و از سطوح نازل يق تر مي و عميجهان،ه ستميعل

روشن است .  رسدي بزرگ ميرات اجتماعيي تغيشقراولي و جسارت در پيانقالب
 يان هاي را طغيستيالين انقالبات سوسي موج نويقدرت انفجاربخش اعظم ه ک

م و يد تکامل دهيدانش و شعورمان را با. ن خواهد کرديه ستم تاميزنان عل
 زنان در يستيونالي انترناسيک جنبش انقالبي راه انداختن يهمزمان از آن برا

 است که جنبش يات مبارزه طبقيدي کلي ازعرصه هايکين يا. ميريجهان بهره گ
 يو هم م.  کند و هم عمل خود راي تواند فکر خود را نوسازي هم ميستيکمون



    t ٦  
 . قدرتمند کندي ماديرويک نيل به ي را تبديستي و برنامه کمونيدئولوژيتواند ا

ش اما يرهاي از دست دادن ندارد جز زنجي برايزيا چيپرولتار"مارکس،  شعار
 ژرف ي جهان به گونه اياين بخش از پرولتاريدر مورد ا"  فتح داردي برايجهان

 قدرت دارند که صاحب ابزار ي همواره کسانيدر جامعه طبقات. مصداق دارد
" ديط توليشرا" از يزن خودش بخش.  کننديد را کنترل ميط توليدند و شرايتول

 جامعه برده يه برده ي شود و هم شبي کار استثمار ميرويزن هم بعنوان ن؛ است
 کار جهان است يروين نيا، بزرگترين بخش از پرولتاريا. ديان ابزار تول بعنويدار

ن استثمار بر او ي شود و به نسبت ايه و چندگانه استثمار ميکه بطور چند ال
ن بخش ي حقوق ترين و بي قدرت ترياو ب.  شوديه وارد ميستم چند ال

-وزه جامعه استرون رانده از حيا بيگر پرولتاريش از هر قشر دياست و بيپرولتار
 يست که تئوريل ني دلين، بيبنابرا! ي کارگريه هاي حتا از احزاب چپ و اتحاد-

ت ي وضعي چرائيه هاين الي ترين و درونيق تريد با شکافتن عمي بايستيکمون
وه ي شود که واقعا شيت انقالبيسته هدايق تر و نوتر شده و شايزن، خود عم

نکه آن را در ي کند و نه ايال عوض مکي گذشته را بطور راديسازمان اجتماع
 . کندي ميگر بازسازي ديسطح

 طبقاتي از ستم بر زن، مفاهيم مهمي براي گسترش و           -تحليل ماترياليستي 
تک  تکامل مبارزه طبقاتي براي سرنگوني نظام سرمايه داري در جهان بطور کلي و

ئله تعميق و تکامـل درک مارکسيسـتي از ايـن مسـ          . تک کشورهاي جهان دارد   
مطمئنا درکهاي مسلط در جنبش کمونيستي در مورد مبارزه طبقـاتي، طبقـه،             
. سازماندهي نيروهاي انقالب و جنبش هاي اجتمـاعي را دگرگـون خواهـد کـرد           

همچنين، تاثيرات مهمي بر روي درک از شرايط رهائي زنان و در پي آن بر روي       
 کن کردن ستم بر جنبش زناني که در مورد ريشه. جنبش هاي زنان خواهد داشت

زن پيگير باشد به يقين در خواهد يافت که شرط رهائي زنان سرنگوني کليت نظام 
ر آن ي کمونيستي است؛ جامعه اي که د     سرمايه داري و جايگزيني آن با جامعه        

مزدي و چه در شکل -تقسيم کار و مبادله کار ميان انسان ها چه در شکل کاالئي
خت بر بسته و انسان ها بطور داوطلبانه وارد تعاون آن ر" غير مزدي"غير کاالئي و 

و دانش بشر آنچنان رشـد کـرده کـه    . براي بازتوليد زندگي مادي شان مي شوند   
 از ايـن  بله، توليـد مثـل  .  نيست ديگر توليد نسل هاي     ي براي زن ابزار بدن  ديگر  

 ¾  ..مراه با روابط اجتماعي ستمگرانه به موزه تاريخ سپرده خواهد شدطريق ه
  

 يادداشت ها
، درجنگ کوسوو، تجاوز طوالني مدت به زنان براي اطمينان حاصل ۲۱آستانه ي قرن  در= ۱

آلوده کردن نژاد "م شده ي کردن از باردار شدنشان، يکي از حربه هاي ارتش صرب با نيت اعال
ورد که اين ماجرا که در قلب اروپاي متمدن رخ مي داد آنقدر رسوا ئي به بار آ. بود" کوسوئی

البته تجاوز . براي اولين بار تجاوز به زنان را جنايت عليه بشريت خواند" دادگاه بين المللي عدالت"
تجاوز به زنان توسط جنگ ساالران  به زنان از طرف ارتش شوروي هنگام اشغال افغانستان و

 چنين عکس اسالمي افغانستان در مناطق قومي يکديگر، تجاوز گسترده به زنان در جنگ رواندا،
 .العملي را برنينگيخت
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 ار اجتماعي به اين شکل بود که برده دار، محصول کار برده در جامعه برده داري، تقسيم ک-۳
اين روابط مالکيت . يعني صاحب شخص برده بود. را از طريق تملک شخص وي تصاحب مي کرد

. که با قهر آشکار تحميل مي شد، برده دار را در موقعيت تصاحب محصول کار برده قرار مي داد
تصاحب کننده در جامعه سرمايه داري تبديل به رابطه توليدي ميان توليد کننده مستقيم و 

ميان کارگر و سرمايه داري شد؛ به اين شکل که کارگر که فاقد هر گونه " آزاد"مبادله کاالئي 
خود را به ) ظرفيت کاري بدني و دماغي(مالکيت بر ابزار توليد است مجبور است نيروي کار 

يافت مزد، بفروشد و در اين فاصله هيچ حقي بر سرمايه دار که مالک ابزار توليد است، در ازاي در
 .روي اينکه نيروي کارش چگونه استفاده مي شود و محصول کارش چه مي شود ندارد

 ۱۹۹۸- نيويورک- انتشارات پرومتوس- انگليسي-۴۸ ص -ايدئولوژي آلماني-۴
دل نوشته ي سيندي هيرون. کار خانگي در سرمايه داري و کار پرداخت نشده ي مادران -۵
۲۰۰۴ 

House Work Under Capitalism and Unpaid Labor of Mothers. By Cindy 

L’Hirondell -2004  
بلکه مالکيت بر وسائل توليد است که کار فقط . نيست" مالکيتي" در اينجا منظور هر نوع -۶

 . در ترکيب با آن مي تواند توليد کند
 
لـه ابتـدائي سـرمايه داري وابسـته بـه      مارکس در کتاب کاپيتال نشان مي دهد کـه مرح   -۷

 بوجود آوردن يک جمعيت عظـيم بـي چيـز از     " انباشت اوليه   ".بود" انباشت اوليه "فرآيندي به نام    
 و سياسـت هـاي دولتـي بـود؛     ، تصرف خصوصي زمين ها و منابع عمومي،  ها لب مالکيت سطريق  

). وي کار در ازاي مزدبه صورت فروش نير(چيزي براي فروش نداشت جز خودش را        جمعيتي که   
فرآينـد فتوحـات مـاوراي بحـار و غصـب زمـين هـاي حاصـلخيز          " انباشت اوليـه  "بخش مهمي از    

کشف طـال و نقـره در   «: مي گويد مارکس  .مستعمرات، برده کردن اهالي بومي و تجارت برده بود        
نـد شـرقي،   ، برده کردن مردمان بومي و دفن آنان در معادن، آغاز فـتح و غـارت ه        يآمريکا، نابود 

و » .تبديل آفريقا به قرقگاه شکار تجاري سياهپوستان، طلوع سيمگون عصر توليد سرمايه داري بود
تحليل گران اقتصادي چـپ ماننـد   . ندتاکيد مي کند اينها لحظات تعيين کننده انباشت اوليه بود      

 خاطرنشـان  ديويد هاروي هنگام بررسي ديناميسم انباشت در مرحله گلوباليزاسيون سرمايه داري       
مي کنند که روند انباشت از طريق سلب مالکيت کماکان يک بخش مهم از روند انباشت سـرمايه           

 مارکسيست فمينيست کارزارهاي ضد زن در طلوع سرمايه      برخي پژوهشگران  .داري جهاني است  
 داري براي تثبيت فرآيند توليد مثل و تجاوز به زنان بـرده در مـاوراي بحـار بـراي تکثيـر انسـان            

و تصاحب بخش رايگان کار  " جنس ضعيف "کارکن، و باالخره ترفند فوق استثمار زن تحت عنوان          
آنان معتقدند اين شـکاف  . مانند مي کنند" انباشت اوليه"زن در خانواده توسط سرمايه داري را به       

ميان زن و مرد کارکرد بسيار مهمي در انباشت اوليه داشت و کماکـان جـاي مهمـي در انباشـت           
 .ايه داري دارد و افزون بر آن سرمايه داري شکاف مهمي را در طبقه کارگر انداخته استسرم

 تزهاي پيشنهادي

 کمونيستي در ارتباط با مسئله زننوسازي جنبش 
، تکامل ين نوسازي ايبرا.  ضرورت زمانه استيستي جنبش کمونينوساز

 .  الزم استيستي کموني هايتئور
ب پرولتري به پايان رسيده و جهان در مدتهاست که موج قبلي انقال

کيفيت موج جديد و دستيابي آن به قله هائي . آستانه ظهور موج نويني است
رفيع تر از موج قبل اساسا به تالش آگاهانه کمونيستهاي جهان بستگي 

 سال گذشته تکامل يافته و در ۱۶۰علم و ايدئولوژي طبقه ما طي . دارد
اتکا به دانش پيشاپيش کسب شده که   تنها با.آينده نيز تکامل خواهد يافت

 مائوئيسم فشرده شده و به کاربست آن، – لنينيسم–در بدنه علم مارکسيسم
مي توان به شناخت باالتر در مورد کارکرد نظام طبقاتي کنوني و راه 
سرنگوني آن و سازمان دادن جامعه بشري بر پايه هاي کامال متفاوت، دست 

خت، امري خودبخودي و يا حاصل بالواسطه تجربه و ليکن تکامل شنا. يافت
بلکه نياز به تالش تئوريک، به . انعکاس ساده و مستقيم آن نبوده و نيست

روز کردن تحليل از تغييرات مادي جهان و نيز جذب نقادانه آن بخش از 
دانش بشري است که در خارج از چارچوبه جنبش کمونيستي بدست آمده و 

ا از محرک هاي انقالب اجتماعي و راه تحقق آن براي تکامل شناخت م

بدون اينکار، تئوري هاي انقالبي ما سرزندگي و بالندگي خود را . ضروري اند
 . از کف مي دهد؛ و بدون تئوري انقالبي، جنبش انقالبي ممکن نيست

 از آن يکي)  زن نسبت به مرد در ساختار جامعهيفرودست (يتيروابط جنس
 خود را تکامل دهد ي هايد درک و تئوري بايستيکمونعرصه هاست که جنبش 

ح ي زنان تصحيجنبش رهائ ک خود را در ارتباط باي و پراتيو در پرتو آن مش
 مهم ي اجتماعيرويک ني ي انقالبينصورت، جنبش ما از انرژير ايدر غ. کند

 .  دهديز از دست مي اش را ني ماند و بدتر از آن خصلت انقالبيمحروم م
دان آورده و ي جامعه را به ميروهاين نيکالتري همواره راديستينجنبش کمو

 زنان ي تواند در ارتباط با جنبش رهائيز ميامروز ن. جذب کرده است
 که خود از ياما بشرط.  کنديستيروها را جذب جنبش کمونين نيکالتريراد

 .نه رها شودين زمي در اي و عقب ماندگيمحافظه کار
متعاقب ) (سربداران(ران ي ايستهايه کموني اتحاديحزب ما در دوران بازساز

.  کرديک توجه جدي و پراتيبه مسئله زنان در تئور) ۶۴ تا ۶۱ يضربات سالها
 کرد و درک ينه جمعبندين زمي نادرست در اي گذشته و درکهايخطاها از
 آگاه و يايپرولتار"ش گذاشت که در جزوه ي نسبت به مسئله زنان پيشرفته ايپ
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   ٧u 
ح و معتبر بوده و يآن جزوه هنوز صح. افتيبازتاب ) ۱۳۶۶سال ("مسئله زن

.  تر استيشروتر و انقالبيتا پيفيران کيج در جنبش چپ اي راينسبت به درکها
 يرهبر. مياز داريافته تر از ستم بر زن نيقتر و تکامل ين به درک عميبا وجود ا

جنبش  خط و عملکرد يق و بررسيش پس از تحقيحزب ما در حد توان خو
سم و مطالعه دانش ين مارکسيادي بني هاي، رجوع به تئورين المللي بيستيکمون

 در يستي جنبش کمونيدگاه هاي دي نوسازير را براي زي، تزهايستينيفم
قانه يند بحث و جدل رفيک فراي کند تا در يشنهاد مين مسئله پيارتباط با ا
 . ق تر شوديز درست تر و عميدرک ما ن

سم ي مارکسيه اي اصول پايک سو برخيم از ي ناچار بودقاتيما ضمن تحق
ق تر ي، آنها را عميم و با نگاه امروزير آوار در آوري زنان را از زيدر ارتباط با رهائ

 انتقادات مهم که عمدتا يگر به پاره اي ديم و از سوي کنيآموخته و مجددا وارس
 صورت گرفته توجه ن مسئله زنانيينه تبيسم در زميستها به مارکسينيتوسط فم

 ي که طيسم را در پرتو دانش گسترده اي مارکسي کمبودهايم و به برخيکن
. ميد شده، مد نظر قرار دهيقرن گذشته در رابطه با ستم بر زن در جهان تول

 در ارتباط با ين المللي بيستي جنبش کموني خطاهايسرانجام نسبت به پاره ا
 نادرست از يم از برداشتهايرده اما تالش ک. مي کنيشتريجنبش زنان دقت ب

 .ميسم، گسست کنيمارکس
ر يم درگي کني زنان درخواست مين جنبش رهائياز همه رفقا بخصوص فعال

 .ن بحث شونديا
 

 !ستي ني معلول ستم طبقاتيتي ستم جنس-تز اول 
ستم . نادرست است"  استي معلول ستم طبقاتيتيستم جنس"ج که يده رايا
 آن در ي نطفه هاي بوجود آمد وليزات طبقاتير تما همزمان با ظهويتيجنس
 و بر حسب ي که بطور خودبخوديم کاري بود؛ تقسي قبليم کار اجتماعيتقس

افت، کار ي ظهور يزات طبقاتي تمايوقت. ان زن و مرد وجود داشتيم" عتيطب"
ن ين اوليخ، ايدر تار. ده شدياد کشي انباشت ثروت به انقيزن توسط مرد برا

از آن زمان به بعد .  انباشت ثروت بودي برايگريکار ددن ياد کشينقعمل به ا
سم ي و فئودالي از برده داري مهم جوامع طبقاتي از ساختارهايکيستم بر زن به 

   . بدل شديه داريتا سرما
ه يسرما-، ستم بر زن معلول رابطه استثمارگرانه کارگريه داريدر نظام سرما

 ياجتماع-ي زن در شبکه روابط اقتصادت کاِريبلکه خود حاصل موقع. ستيدار ن
ه ي در جامعه سرمايدي از روابط توليستم بر زن بخش مهم.  استيه داريسرما

 . بوده است) و جوامع ماقبل آن (يدار
 کار يرويد و فروش ني توان به رابطه خري را نميه داري سرمايديروابط تول

ک بخش از روند استثمار و ي ن رابطهيا. ل داديه دار و کارگر تقليان سرمايم
خريد و فروش نيروي كار ميان سرمايه دار و كارگر .  استيه داريانباشت سرما

ه فرودست و نابرابر زن يكي از گاي که جاي تري کليديدر چارچوب روابط تول
د و ين خريط اي از شرايکي ستم بر زن .ردي گي، انجام م مهم آنستيمولفه ها

 ي اجتماعييند كلادر يك فرکارگر  كار يبنام نيرو ي كاالئرا،يز. فروش است
 ين کننده اييتع نقشي يتوليد مي شود كه زنان از زائيدن تا ارائه خدمات خانگ

  .در آن دارند
 يده اجتماعيچي از روابط پيد به صورت شبکه اي را بايه دارينظام سرما

 .ستيضرورن نظام يد کل ايد و باز تولي توليد که کارکرد هر بخش آن برايد
ا تابع دانستن يه دار يان کارگر و سرماين نظام به تضاد مي ايه تضادهايل کليتقل

ق و تکامل درک از جامعه ين تضاد، مانع از تعميگر نسبت به اي ديتضادها
 .  شودي مي و انقالب اجتماعيطبقات

ک روش يده ها، يت و کارکرد پديدر شناخت از ماه" يعلت و معلول"روش 
ده ها بدست يکجانبه و معوج از پدي يانه است که شناختيل گراي و تقلانهيجبرگرا

ج بوده و تا کنون به يستها راي از کمونياريان بسين روش در ميا.  دهديم
 . زده استيادي صدمات زيستيجنبش کمون

 
 !ستيل معاش نيد وسايد فقط تولي تول-تز دوم 

د سازمان يز تولد و باي از توليد از درک محدود و سطحيستها بايکمون
 مارکس و يستيالي ماتريل هايرجوع مجدد به تحل.  بشر گسست کنندياجتماع

مارکس و .  استيار ضروري بسي جامعه بشري ماديه هايانگلس در مورد پا
 يد سازمان اجتماعيد و باز تولين بار بر دو خصلت مهم تولي نخستيانگلس برا

ن ياگرچه وجه دوم ا. د مثليد وسائل معاش و توليتول: بشر انگشت گذاشتند
ق و همه جانبه قرار ي دقياز جانب آنان مورد بررس) د مثلي توليعني(قت يحق

نه گذاشتند که انقالب در تفکر ين زمي را در اي مهمياما آنان سنگ بنا. نگرفت
.  نگرفتنديسم آن را پيمتاسفانه ادامه دهندگان مارکس.  شوديبشر محسوب م

 . فرو رفتيدر محاق فراموش  مهمين سنگ بناي اي دوران طوالنيحتا برا
 يکم، برايست و ي قرن بيبر خالف دوران مارکس و انگلس، امروزه در ابتدا

 ي که خودبخوديم کاري بر تقسيما قابل تصور است که بشر سرانجام بتواند روز
 -م کار ين تقسيا. ديعت بر دوش زن گذاشته شده، فائق آيبوده و توسط طب

 يه زنان را در خود داشت و هنوزنقش مهمي اولي بذر فرودست- مثل دي توليعني
در اسارت زن در چنبره روابط ستم و استثمار مردساالرانه دارد؛ هنوز به 

، ي زند؛ و در هر دوره از تکامل جامعه بشريان زن و مرد دامن مي ميهاينابرابر
 .  بوده استي خاصيد احساسات و افکار و رفتارهايمنبع تول

د مثل عمل کند و جامعه از بدن او به ي که زن به عنوان ابزار تولي زمانتا
شکل " ابزار"ن ي حول اي مشخصيديد استفاده کند، روابط توليمثابه ابزار تول
 عدم يبه معن( مولده يروهاي ني که مهر عقب ماندگيروابط. خواهد گرفت

.  کنديت ميا تقو زن ريرا بر خود داشته و فرودست) ديعت در تولي از طبيجدائ
 را به ظهور رسانده که کنترل ي خاصيديد نوع بشر توسط زن روابط توليتول

 شود و در ي گفته مي که به آن مرد ساالريبدن زن در مرکز آن است؛ روابط
 ير و تحوالت جوامع طبقاتيين روابط به موازات تغيا. نه شده استيخانواده نهاد
 .  استيبقوت خود باقر شده اند اما جوهر آن ييدستخوش تغ

تاکيد بر وجه توليد مثل در توليد و باز توليد سازمان اجتماعي بشر براي 
حواله دادن رفع ستم بر زن به پيشرفت تکنولوژيک و برداشته شدن بار توليد 

بلکه براي درک عميقا ماترياليستي از مسئله زن و . مثل از دوش او نيست
براي آنست که ژرف تر از پيش .  گذاردتاثيراتي است که بر کل حيات بشر مي

ستم بر زن را بشناسيم و مفاهيم آن را در زمينه انقالبي که براي ريشه کن 
الزم به توضيح نيست که پيشرفت هاي . کردن آن الزم است درک کنيم

براي . تکنولوژيک در اين زمينه تاثيرات مهمي در زندگي زنان داشته است
ي در کشورهاي امپرياليستي به انقالب جنسي مثال آنچه در دهه شصت ميالد

و رهائي نسبي زنان از قيد و بندهاي مردساالري معروف شد بدون پيشرفت 
بي دليل نيست که . پزشکي در زمينه جلوگيري از بارداري قابل تصور نبود

امروز مبارزه براي دسترسي به سقط جنين فوري و آزاد بخش مهمي از 
بارزه اي بسيار عادالنه که بازتاب شورش زن براي مبارزات زنان جهان است؛ م

بهمين طريق، مقابله طبقات حاکم و . بدست آوردن کنترل بدن خويش است
دستگاه هاي مذهبي با حق سقط جنين براي از دست ندادن کنترل بر اين 

 . است" ابزار توليد"
 ياياو از زو  ستم بر زن همه جانبه تر شوديني عيه هاياگر شناخت ما از پا

 را ي انقالب اجتماعيم، محرک هايابي دريگوناگون رابطه آن را با ستم طبقات
 از تحول جامعه، راه دگرگون کردن يم کرد؛ به درک روشن تريبهتر درک خواه

شه کن کردن نظام يقا در ري را که عمي اجتماعيروهايم آمد؛ و نيآن، نائل خواه
ص ي را دارند، بهتر تشخيشه کنين ريت اي نفع داشته و ظرفيه داريسرما
 ! م داديخواه

ان ي تواند ستم بر زن را از مي نشان داد که نه تنها نميه دارينظام سرما
م ي عظيازمند جهشيرفع ستم بر زن ن.  داردياديد آن نفع زيببرد بلکه در بازتول

 . ت مرد بر زن مانع آن استيد و مالکي بر ابزار توليت خصوصياست که مالک
 

 !ستيبقه کارگر مرد نط –تز سوم 
 که طبقه کارگر به مردان کارگر درون ين درک سنتيد از ايستها بايکمون

 منطبق بر يد زمانين درک شايا.  شود، گسست کننديکارخانه خالصه م
ه يسرما.  نداردي جهان سازگاريات جاريچوجه با واقعيگر بهيت بود اما ديواقع
. کار زنان کارگر سود جسته است يرويع از ني از همان آغاز در سطح وسيدار

 يل مي تشکيه داريره را در نظام سرماي کار ذخيروي از نيزنان بخش مهم
 جذب بازار کار و مواقع بحران به خانه بازگردانده يدهند؛ هنگام رونق اقتصاد

 يون، با شتابيزاسير روند گلوبالي چند دهه اخين، طياما افزون بر ا.  شونديم
 شود، بازار يکه گفته ميده است بطوريبدرون بازار کار کشج کننده زنان را يگ

ن بخش از طبقه کارگر نه تنها به ي به اي اعتنائيب. شدن است" زنانه"کار در حال 
 شود بلکه نقش جهانشمول طبقه ي کارگران منجر ميف اتحاد طبقاتيتضع



    t ٨  
  . بردير سئوال ميز زيکارگر را ن

. ر جهان استيي تغيکه عامل اصل معنان يبه ا. خ استيطبقه کارگر سوژه تار
 را بوجود آورد که يخ طبقه اين بار در طول تاري نخستي برايه دارينظام سرما

ن يا. ان نهدي را بنيستيت را رها کند و جامعه کمونيت دارد خود و کل بشريظرف
ت يد و انتزاع از موقعيهر گونه تجر. ز برخوردار استيت نيخ از جنسيسوژه تار
ن طبقه را ي از ايميت خاص ني کند و وضعيت را نفيگر که عنصر جنسطبقه کار

 ي است که مدعي جستن از انقالبيان نکند، نشانه دوريت خود بيدر عام
  .خ بشر استين تحول در تاريکالتريراد

 بر خود يتيم کار جنسي مهر تقسيه داري در نظام سرمايم کار اجتماعيتقس
ه يم کار تکين تقسينه اشتغال زنان به ايدر زم از همان آغاز يه داريسرما. دارد

ه ي ماقبل سرماي نسبت به نظامهايه داري که نظام سرمايشکاف. کرده است
م يد تقسي موجب تشديد و مصرف به وجود آورده، به درجاتيطه تولي در حيدار

 خانواده همزمان واحد ي فئودالي مثال در نظامهايبرا.  شده استيتيکار جنس
ن ي بي و مکاني از نظر زماني شد و شکاف چندانيف محسوب مد و مصريتول

د از مصرف ي توليه داري که در نظام سرمايدر صورت. ندو عرصه وجود نداشتيا
 مردان را عمدتا به يه داريسرما. کامال جدا شد) يژه مصرف شخصيبه و(

 دهد و زنان را عمدتا در ارتباط با حوزه مصرف و ي مولد سمت و سو ميکارها
به کار )  انديکه عموما پاره وقت و موقت(ر ماهر ي غي و کارهاي خدماتيارهاک
د مثل ي توليت زن در کل جامعه به عنوان ابزار اصلي که به موقعيامر. ردي گيم

م ين تقسي دستمزد تبارز آشکار اينابرابر. ز مربوط استي از کودکان نيو نگه دار
 .  استيتيکار جنس

ن مردان و زنان کارگر بوجود آورده ي را بي شکافينيت بطورعين وضعيا
بدون در نظر .  شونديشتر استثمار ميزنان کارگر نسبت به مردان کارگر ب. است

 توان به يز از آن برخوردارند نمي که مردان کارگر نيازات مردانه ايداشتن امت
ت دست ي بشري و رهائيشبرد مبارزه طبقاتي پي برايحي صحي انقالبياستراتژ

ه بر ي با تکيرغم گسترش صفوف زنان کارگر، اغلب تشکالت کارگري عل.افتي
ز نشانه ين امر قبل از هر چيا.  مانده اندي، مردانه باقيابي سازماني سنتيشکل ها

ن عقب يبازتاب ا. ن استي ذهن از عي مردساالرانه و عقب ماندگيدگاههاينفوذ د
.  توان مشاهده کردي مزيست نيب مردانه احزاب چپ و کموني را در ترکيماندگ

 . کردي توان صحبت از انقالب اجتماعيت نمين وضعين ايادير بنييبدون تغ
 

د يد و باز تولي بدون استثمار زن قادر به توليه داري سرما–تز چهارم 
 ! ستين

 ينيل و باز بيازمند تحلي ستم بر زن در وجوه گوناگون ني اقتصاديه هايپا
و هم در )  کاريرويم نيق فروش مستقياز طر (زن هم در بازار کار. مجدد است

ن يهر دو وجه ا.  شودياستثمار م) اني عريگاريا بي يق کارخانگياز طر(خانه 
 . ستي ضروريه داري نظام سرماي سودآورياستثمار برا

.  زن برقرار استين استثمار زن و فرودستي بيرابطه متقابل و تنگاتنگ
 يشتر وياست و به نوبه خود به استثمار ب زن بازتاب استثمار کار زن يفرودست
ان و آشکار به ي عريدر بازار کار، در دستمزد نابرابر با مردان شکل.  شوديمنجر م
 جهان بدون فوق استثمار ي مشقت خانه هاي بااليسودآور. ردي گيخود م

  .ر قابل تصوراستي کار زنان غيروين
ازمند ي به بازار کار ندن زنانينه کشي در زميه داريشات متضاد سرمايگرا

ن است که ي ايه داري سرمايش کليکسو گراياز . ل مشخص استيپژوهش و تحل
 يت و وابستگيد و بند مالکيرا از هر گونه ق) منجمله زنان( کار فرد يروين
 يرها کند از سو)  به شخص و مکان مشخصيد و وابستگيت بر ابزار توليمالک(
 .  کنديت مي و مرد ساالرانه را تقويت سنيد و بندهايگر اشکال مختلف قيد

 و يستيالي امپريش متضاد در کشورهاين دو گراياگر چه اشکال بروز ا
 شود ي که بر کارزنان اعمال ميد و بندهائي تحت سلطه متفاوتند اما قيکشورها

ن خصلت ييتع.  کل نظام استي سودآوري برايدر هر دو نوع کشور منبع مهم
 .  استيشارويک پي تئوريد و بندها از مصافهاين قي اي اجتماعياقتصاد

 يه داري کماکان از اشکال ماقبل سرمايه داري که نظام سرمايدر کشورهائ
د ي جويسود م) ير رسمي و اقتصاد غيطه کشاورزيژه در حيبو(ع يدر سطح وس

ج است و نهاد خانواده کماکان هر چند محدود تر از ي بدون دستمزد رايليکار فام
ل مهاجرت يل کشورها به دلين قبيدر ا.  کنديفا مي ايدي توليقش ن-گذشته 

حال  . بر دوش زنان استيد کشاورزي توليشتر مردان از روستا به شهر بار اصليب

 .  محروم هستندين و دارائيت بر زميآنکه زنان عموما از حق مالک
 زن به ي اقتصادي هر چند از وابستگيه داريشرفته تر سرماي پيدر کشورها

ستند، اما روابط يمرد کاسته شده است و زنان همچون گذشته تابع مردان ن
م يتقس. ان دارديار متنوع حتا در چارچوب خانواده جريمردساالرانه در اشکال بس

.  دهدي نسبت به زنان قرار ميت بهتريت، مردان را در موقعيه جنسيکار بر پا
 يکاريشتر در معرض بيب شود و زنان يشتر شامل مردان مي درآمد زا بيشغلها
 از مردان ين تريت پائيل غالبا زنان کارگر در موقعين دليبه هم. رندي گيقرار م

 .ر تر از آنان هستنديکارگر قرار داشته و فق
 يکار خانگ.  استيا، کار خانگيت زنان دني کار اکثريشگيگر و هميجنبه د

ن يا.  کنديفا مي اي کار در جهان نقش عمده ايرويد نيد توليدر حفظ و تجد
.  دارديه داري سرماي در سودآوريدي نقش کليگاريحتر بيکار و به عبارت صح

 از ياريست اما همانند بسي زن مولد ارزش اضافه نيدرست است که کار خانگ
ن يزن در ا.  در تحقق ارزش داردي نقش مهميه داري در سرماي خدماتيکارها

 از کار يه بدون بهره جوئيسرماانباشت سودآور .  شوديز استثمار ميطه نيح
 خود يائيازها و پوي ني بر مبنايه داريبطور مسلم سرما. ستيسر ني زن ميخانگ

 را به ي از کار خانگي تواند اشکاليش الزام آور باشد ميو آنجا که سودآور
اما تا .  بکشانديد اجتماعيشتر به عرصه تولي کند و زنان را بي اجتماعيدرجات

نکه کار يا.  داشته استيش به حفظ کار خانگي گرايه داريسرما کنون نظام
 نظام ماقبل ياي از بقايد جزئي برخوردار است؟ آنرا باي از چه خصلتيخانگ
 ي اصليژگينکه وي؛ ايه داريژه سرماي از کارکرد ويا بخشي دانست؛ يه داريسرما

  کهيق دستمزديا قسما پرداخت شده از طري(خصلت کار پرداخت نشده زن 
 کند؛ و يفا ميه اي سرماي در سودآوريژه ايست و چه نقش ويچ) ردي گيهرمشو

. رنديد پاسخ گي هستند که باي سئواالتي برد؛ جملگيزان شوهر سهم ميتا چه م
 زن ي با کار خانگيه داريان نظام سرماياما آنچه روشن است در رابطه متقابل م

ت به او و خانواده ق خدمي به نام شوهر موجود است که زن از طريواسطه ا
 . دهديخدمات خود را به نظام ارائه م

 
 !ستي نيک مسئله بورژوائي مسئله زنان –تز پنجم 

 چپ يروهايان ني در ميميد بطور قطع از نگرش قدي بايستيجنبش کمون
گسست  " استيک مانند مسئله مليک مسئله بورژوا دمکراتيمسئله زنان "که 
 جنبش ي توجهي بي برايهيل به توجيتبد  هموارهين نگرش سطحيا. کند
ک يمسئله زنان .  آن شده استي نسبت به جنبش زنان و دستاوردهايستيکمون

ت ين رفتن مالکيرا حل کامل آن وابسته به از بي است زيستيمسئله کمون
 است و حتا يک مسئله بورژوائي در اساس يمسئله مل.  و طبقات استيخصوص

ن بردن سلسله مراتب ي حال آنکه از ب. استي حل شدنيدر جامعه بورژوائ
 يت خصوصيد و مالکي شدن تولياجتماعان ي در گرو حل تضاد ميتيجنس
 تر باشد ي زنان قوي جهان هر چه جنبش رهائين رو در انقالب هاياز هم. است

 . انقالب ها پر رنگ تر خواهد شديستياليعنصر سوس
زنان صورت " جنبش "زنان با" مسئله"ن ي که بيد از خلط مبحثيدر ضمن با

شات يگر به گراي ديجنبش زنان مانند هر جنبش اجتماع.  جستيرد دوري گيم
 در جنبش زنان يشات بورژوائيافق گرا.  شوديم مي متفاوت تقسيطبقات

.  استيه داري در چارچوب نظام سرمايتيسلسله مراتب جنس" يبازساز"
 نظم موجود يرا به ورا زنان ي اما افق جنبش رهائيستي کمونيشات پرولتريگرا

را ي کنند زي تر ميرتر و انقالبيگين ستم پيه ايدر شورش عل برده و آن را
 .  استيتيدن سلسله مراتب جنسيهدفشان امحاء کامل ستم بر زن و برچ

 ير بنايسم در زيمه فئوداليسم و ني که فئودالي تحت سلطه ايدر کشورها
 کند، جنبش يفا مي ايرتمندک نقش قديدئولوژيا-ياسي سي و روبناياقتصاد

ان زن و ي مي حقوقي برابري ستم بر زن و برايفئودال وهيه شيد علي زنان بايرهائ
ما ي مبارزه زنان مستقيه داريشرفته سرماي پياما در کشورها. مرد مبارزه کند

را يز.  کنديگر جدا نميکدين از يوار چيندو خصلت را دياما ا.  استيستياليسوس
ه ها و سطوح ي ستم و استثمار را در اليوه هاي همه شيان جهيه داريسرما

 خود در آورده ين انباشت ثروت جهانيمختلف سازمان داده و در خدمت ماش
 يز سازمان مي را نيه داري ماقبل سرمايوه هايه است که شين سرمايا. است
 قرار يه داري نظام سرمايز رو در روي تحت سلطه نيزنان در کشورها. دهد
 بخش زنان در يک مبارزات رهائي در هر حال توجه به خصلت دموکرات.دارند

ن ياما ا.  مهم استي فئودالين بردن ستمهاي از بي تحت سلطه برايکشورها



   ٩u 
 تداوم يعنيسم يالي سوسيش برده شود که راه را براي پيد بگونه ايمبارزه با
  .ه ستم، هموار کننديمبارزه عل

 
 ! ستي نيستيرفرمک مسئله ي مسئله زنان –تز ششم 

ش نشان داد که قادر به حل يت خوي در چند صد سال حاکميطبقه بورژواز
 کنند ي چپ کماکان تصور ميروهاي از نيارين حال بسيبا ا. ستيمسئله زن ن

 ين رو فکر مياز هم.  قابل حل استيه دارين مسئله در چارچوب نظام سرمايا
ن يا. ن باشديد چنيو با است يستيک جنبش رفرميکنند جنبش زنان خصلتا 

ل آن به يز نشانه درک محدود از مسئله ستم بر زن و تقليموضوع قبل از هر چ
اما همانطور که .  با مردان استي حقوقيا برابري ي رفاهي از خواسته هايبرخ
 . استيت خصوصيت نظام مالکي کلي کامل زنان وابسته به سرنگونيم رهائيگفت

 و ي توانند به استراتژي نميه ايقت پاي حقنيد بر ايستها بدون تاکيکمون
 که طبقات يابند و با راه حلهائيدست   در قبال جنبش زنانيک انقالبيتاکت

 بورژوا ي فراتر از افقهاي دهند مقابله کنند و افقي زنان قرار ميشارويگر پيد
 ي رهائي برايستياگر افق کمون. ن جنبش قرار دهندي اي رويک جلويدمکرات

بر بستر ) يا اصالحي(ک ي مطالبات دمکراتيگذاشته نشود و مبارزه برازنان جلو 
ش گرفته نشود، ي مبارزه زنان در پي در سازماندهيف نشود و روش انقالبيآن تعر
افته و جنبش زنان را به يگر در جنبش زنان دست باال را ي طبقات ديوهايآلترنات

 .  کننديل ميره طبقات بورژوا تبديذخ
مدافع  ه جنبش زنان را بورژوائي و رفرميستي مي دانند،عموما کساني ک

بخش هاي راست و بورژوائي اين جنبش هستند چرا که از نظر آنان بهتر 
يک نگرش نادرست ديگر که . را به خود بورژوازي سپرد است امر بورژوازي
 درجه با نگرش فوق است، مسئله زنان را به مسئله ۱۸۰به ظاهر در تضاد 

 زحمتکش تقليل مي دهد تا به اصطالح به اين ترتيب به آن زنان کارگر و
ستم بر زن "تقليل ستم بر زن به . خصلت سوسياليستي يا انقالبي بخشد

ترفندي است براي برسميت نشناختن جنبش رهائي " کارگر و زحمتکش
زنان بعنوان جنبشي که محرکهايش نه تضاد کارگر و سرمايه دار بلکه تضاد 

بهمين دليل بسيار . االري تحت نظام سرمايه داري استخاص زن با مرد س
اما جنبش زنان را مي توان . کرد" کارگري"مادي نمي توان جنبش زنان را 

است و در آن همه طبقات " جنبش کارگري"کمونيسم وراي . کمونيستي کرد
منجمله طبقه کارگر نفي مي شوند و با پايان يافتن همه اشکال ستم و 

 . مي رسداستثمار به ثمر 
د يستها باي زنان کموني در جنبش رهائيت خط انقالب پرولتري تقويبرا

ت نهاد ستم بر زن مبارزه کند و نه يه کليرانه عليگين جنبش پيتالش کنند ا
ه ي شوند که مبارزه علي مانع از آن مي بورژوائيدگاههايد . از آنيه جوانبيعل

ن ي تري کنند آنرا به فرعي ميآنان همواره سع. ش روديرانه پيگيستم بر زن پ
ا نبودن جنبش ي بودن يانقالب.  از مبارزه محدود کنندينيا حد معيجوانب 

 ي رفاهيت از خواسته هاي در حمايست که صرفا شعارهائين ني زنان در ايرهائ
ن جنبش، يا اين است که آي ايمحک اصل! آنان بدهد" ديقدرت خر"کارگران و 

 کند؟ يج مي خود بسيدگيه ستمدي آخر به شورش علر و تا بهيگيزنان را بطور پ
ه يه کلي زن را علي برد و توده هايش مي حاکم را پياسي سيه قدرتهايمبارزه عل
 ي گرفته تا ساختارهاي قدرت مردساالرانه از ساختار قدرت دولتيساختارها

 سنت، يرهاي شوراند؟ گسستن زنجي جامعه ميگر عرصه هايقدرت مردانه در د
ه يرا بدون آن مبارزه عليار مهم است زي و فرهنگ عقب مانده بسخانواده
 زنان، يبدون جنبش انقالب. ش خواهد رفتي به پي حاکم با سستيقدرتها

شرکت همه جانبه زنان در . شرکت همه جانبه زنان در انقالب امکان ندارد
ل کردن جنبش امروز به ي از عوامل مهم در تبديکي امروز، يجنبش انقالب

  . استيستيالي انقالب سوسيعني فردا جنبش
 

 !سم است، امايالي زنان سوسي تنها راه رهائ–تز هفتم 
سم کشف يالي تحت سوسين مبارزه طبقاتي و قواني گذار که خصلِتيتا زمان

 يه شکافها و نابرابريعا کليسم سريالي کردند سوسيستها تصور مينشده بود کمون
ان ي زن و مرد را پاي، منجمله نابرابريه داري بجا مانده از جامعه سرمايها

ن نشان داد که ي و چي در شورويستيالياما تجربه انقالب سوس. خواهد داد
ن ياما کشف قوان. دلسرد کرد  رايارين مسئله بسيدر وهله اول، ا. ستين نيچن

 ي بخش و رهائيسم توسط مائوتسه دون روشنيالي تحت سوسيمبارزه طبقات

سم را با صراحت يالي سوسي ذاتيت هاينکه محدوديان يرا در عيبخش بود ز
 يش برد مبارزه طبقاتيق پيتها از طرين محدودينشان داد، راه فائق آمدن بر ا

  .ز روشن کرديا را ني پرولتاريکتاتوريتحت د
سم يالي توان گفت در سوسيگر نميشرفته است که دين درک پيه بر ايبا تک

 بر يفيسم، البته، ضربات کياليسوس. د زنان بطور کامل حاصل خواهد شيرهائ
ان زن و مرد در جامعه ي مي کند اما شکاف و نابرابرين ستم وارد ميا

ان زن و مرد در ي مينابرابر.  مانديز کماکان پا برجا مي نيستياليسوس
 بجا مانده از جامعه گذشته است، از ياي از بقايسم، عالوه بر آنکه ناشياليسوس

سم هنوز جامعه ياليرا سوسيز.  کنديسربلند مسم هم ياليدل خاک سوس
.  چرخدياموراتش م" به هر کس بر حسب کارش "يست و بر مبناي نيستيکمون

 ين نابرابريا.  کنديد مي توليآحاد مختلف جامعه، نابرابر" کار" در يناموزون
 ي حق هر کس در بهره منديعني" (يحق بورژوائ" است که مارکس يزيهمان چ

 ين حق بورژوائي بارز اي از جلوه هايکي. خواند) ت کارشيت و کميفياز ک
 ي هاي و نابرابرين نابرابريسم ايالياگر در سوس. ان زن و مرد استي مينابرابر

اگر در جامعه .  شوديا مي احيه داريگر مدام محدود نشوند، بدون شک سرمايد
انه ان زن و مرد برخورد آگاهي شکاف مي به محدود کردن دائميستياليسوس

م کار يان حرکت نشود با توجه به ادامه تقسيرد و مداوما خالف جريصورت نگ
 مانده از نظام ي باقي اجتماعيهايگر نابرابريد مثل و دينه تولي در زميعيطب

 يجه عقب گرد کليو در نت( زنان ي عقب ماندگي براينه مادي زميه داريسرما
ان زن و مرد و محدود يمه حل تضاد ين زاوياز ا. وجود خواهد داشت) جامعه

شرفت جامعه ي محرکه پين قواي از مهمتريکين شکاف ي ايکردن دائم
 .  طبقه استي به سمت جامعه بيستياليسوس

ن نشان داد که بدون تحوالت ي و چي در شورويستياليتجارب انقالبات سوس
.  زنان برداشتي در جهت رهائي توان گامي جامعه نمير بنا و روبنايق در زيعم
ن دو تجربه بزرگ ي و نقادانه از اي علمي تنها با جمعبنديستينبش کمونج

ندو ي تواند فراتر از اي در قدرت در برخورد به مسئله زنان مياي پرولتاريانقالب
 يت به خصوص رهائي در مقابل بشريني نويتجربه عمل کند و چشم اندازها

 . ديزنان بگشا
اده که نهاد خانواده را نمي تجارب تا کنوني جوامع سوسياليستي نشان د

خانواده کماکان برخي نقش هاي اقتصادي را . توان يک شبه از ميان برداشت
اين نقش عمدتا در زمينه تنظيم مصرف سرانه . بر عهده خواهد داشت

. باقي خواهد ماند) همچنين تا حدي در زمينه آموزش و پرورش کودکان(
ي مولده هنوز پائين است، تحت سوسياليسم بدليل آنکه سطح رشد نيروها

خانواده کماکان نقشي ضروري خواهد داشت اما اگر اين نقش در زيربناي 
اقتصادي و روبناي جامعه مدام محدود نشود، نمي توان از پيشروي بسوي 

 . رهائي قطعي زنان صحبت کرد
د ي و با توجه به دانش توليستياليبا توجه به تجارب حاصله در جوامع سوس

ستها ي آن کموني ستم بر زن و پروسه نابوديري شکل گيد چگونگشده در مور
 قرار دهند يگري ديه ايف سه تضاد پايان زن و مرد را هم رديد حل تضاد ميبا

جامعه . ستيضرور  طبقهي به جامعه بي گذر از جامعه طبقاتيکه حل شان برا
، کار ان کارگر و دهقان، شهر و روستاي بدون فائق آمدن بر شکاف ميستيکمون
 .، و زن و مرد، در جهان مستقر نخواهد شديدي و يفکر

 ي هاي تئوري بر مبنايان انقالب فرهنگي در جريني چيستهايکمون
")  در فرانسهيمبارزه طبقات"و " ستيفست کمونيمان"در (مارکس و انگلس 

 يري سنجش جهت گيرا برا" دو گسست و چهار امحاء" به نام ياريمع
شرفته شان يموله کردند که بازتاب شناخت فوق العاده پ جامعه فريستياليسوس

آنان بطور .  بوديستيند انقالب کمونيشبرد فرآي پي برايرات ضرورييتغ از
، يستي کردند که انقالب کمونيد مي مارکس و انگلس تاکيمستمر بر گفته ها

راديكالترين گسست از  و اديكالترين گسست از مناسبات سنتي مالكيتر"ند يفرآ
 است ي پرولتاريا نقطه گذار ضروري طبقاتيديكتاتور" و است" ده هاي سنتياي

 كه اين تمايزات بر يتوليدروابط ، امحاء كليه ي امحاء كليه تمايزات طبقاتيبسو
روابط  كه منطبق بر اين ياجتماعروابط روي آنها بنا شده اند، امحاء كليه 

نتيجه  ياجتماعروابط اين كه از  يفکار، و دگرگون كردن كليه ا هستنديتوليد
  ".مي شوند

دو "ن  يـ در ا  ي برجسـته ا   ي جا يتي سلسله مراتب جنس   يسرنگونبدون شک   
 ¾ .. دارد" تيکل و چهارگسست 



    t ١٠  
  کتابيمعرف

 Ô برچسبدر پشت 
 ÔÔ زاني عرق ري کارگاه هاِان زن يجنگ جو

 يه دار ي سـرما  ِون  يزاسـ يا گلوبال يـ  شـدن    ي سال گذشته، روند جهـان     ۳۰در  
، يد پوشـاک و وسـائل ورزشـ   يع توليل به کارگران صنا   يون نفر را تبد   يليها م صد

بخـش بـزرگ و حتـا       . ک کرده است  يع الکترون ين صنا ي، و سطوح پائ   ياسباب باز 
لنـد،  يک، تاين، مکز ي جهان سوم مانند چ    ين کارگران، چه در کشورها    يت ا ياکثر

 گسترده اسـت کـه   ن روند آنقدريا. کا، زن هستندي چون آمريا در کشور  يکره و   
 است، ي که عمدتا دهقانيبنگالدش، کشور. نام گرفته است" زنانه شدن بازار کار"

 پوشـاک  يديـ  تولي شدن را با توسعه کارگاه ها يک موج صنعت  ي ۱۹۹۰در دهه   
تخـت  يپا( داکـا  يايون نفر به پرولتاريليک م ي آغاز کرد؛ در فاصله دو تا سه سال       

 يدشان زن بودند؛ دختـران جـوان روسـتائ        اضافه شد که هشتاد درص    ) بنگالدش
ر يتخت سرازيشت خود و خانواده به طرف پاين معي ساله که بدنبال تام ۲۰ تا   ۱۳

ون بـه صـفوف    يـ لياس ده هـا م    يـ  در مق  يز دختـران روسـتائ    يـ ن ن يدر چ . شدند
پور ي کـه شـ    يهنگـام . وسـته انـد   ي پ ي بزرگ و مراکز صـنعت     ي شهرها يايپرولتار

ن رژه دختـران    ي از داکا در بنگالدش تا ماکائو در چ         شود، يسحرگاهان نواخته م  
 يدر داکـا درهـا    .  شـود  ي شروع مـ   يه دار ي سرما ي مشقت خانه ها   يجوان بسو 

 يرون قفل مـ   ي گوشخراش در پشت سر آنها بسته و از ب         ين کارخانه با صدا   يآهن
 . کنندير فشار کار سکته مي ساله ز۱۹ن، دختران يدر چ. شود

ا فقـط از روسـتا بـه شـهر     يـ  دنير مشقت خانه ها  کار د  يمهاجرت زنان برا  
ع يون، مـوج وسـ    يزاسي توسط روند گلوبال   ي بوم يبا داغان شدن اقتصادها   . ستين

ـ ا. افتـه اسـت  ي جهش وار گسترش ي صنعت يمهاجرت زنان به کشورها    ن رونـد  ي
بطور مثـال در شـهر   . نام گرفته است" زنانه شدن مهاجرت"ع است که    يآنقدر وس 

د يـ زان توليـ  عـرق ر يت کارگران کارگاه هـا    يس آنجلس، اکثر   ل يون نفر ي مل ۱۳
 .  انديکي و مکزي، کره ايلندي، تاينيپوشاک زنان چ
تمـام  ن ي شهرنشـ ي اهـال  ي توان گفت پوشاک و وسائل ورزشـ       يبه جرات م  

 ما هـر   يهمه  .  شود يد م يزان تول ي عرق ر  يعمدتا توسط زنان کارگاه ها    جهان  
ن يـ  اي رويامـا برچسـب هـا   . مي کنيتن و پا من زنان را به  يروز، محصول کار ا   

 هـا و  يد کننـدگان محصـوالت نـدارد بلکـه نـام کمپـان      ي به تول  يمحصوالت ربط 
د يـ ار گرفتـه و محصـول تول  يـ ن زنان را در اخت ي است که کار ا    يتجارت خانه هائ  

د يـ  توليان انسان هـا ي که مين برچسب ها رابطه ا   يا.  کنند يشده را تصاحب م   
 يت مين حس کاذب را تقويا  کنند؛ي شود را پنهان ميقرار م جهان بريکننده  

 ي از پوشـاک دارد وارد بـده بسـتان مـ        ي که انبار  يکنند که ما با تجارت خانه ا      
ه وارد رابطه يانگ و صف ي شرت با کارگر ترزا و رزا و         يد ت يحال آنکه با خر   . ميشو

م؛ بـا آنهـا وارد   ي کنـ يض ميرا با کار آنان تعو) پول(شده و در واقع کار خودمان     
 تر شده ي اجتماعياس جهانيد در مقيهمانقدر که تول. مي شوي م يرابطه اجتماع 

کـه کـار و   ي تـر شـده اسـت؛ بطور       يد شده خصوصـ   ي تول ياست، تملک ثروت ها   
ه داران بـزرگ  ين را چنـد درصـد از سـرما   ياردها انسان کره زميليمحصول کار م  
 پوشاک و کفش هـا نقـش      ير رو  که ب  يبرچسب هائ . رندي گ يار م يجهان در اخت  

 يم که نام تصـاحب کننـدگان خصوصـ      يد کنندگان مستق  يبسته است، نه نام تول    
 را ي جامعه بشـر يه داريد سرماين برچسب ها رفت تا فهم   ي ا يد به ورا  يبا. است

 .  دهديچگونه سازمان م
کا را يزان در آمري عرق ر يط کار کارگاه ها   يشرا "در پشت برچسب ها   "کتاب  

 :سدي نوي کند و مي ميبررس" ونيزاسيگلوبال "در پرتو
 کمتر ين رشد مهاجرت از کشورهاي نو يگر از اقتصاد جهان   ي د يک جنبه   ي«
 چنـد  يبـا ورود شـرکت هـا   .  بـوده اسـت  ي صنعتي کشورهايافته به سو يرشد  

چ راه ي از مـردم هـ  ياديـ خته انـد و عـده ز  ي از هـم گسـ  ي بوم ي اقتصادها يتيمل
دخالـت  . ننـد ي بيگـر نمـ  ي ديشـت در جـائ  يب مع اسـبا  ي بجز جسـتجو   يگريد

ـ ک پد ي جهان سوم    يشرفته تر در اقتصاد و حکومت ها      ي پ يکشورها د يـ ده جد ي
ه و کار در جهـات مخـالف در   يست و همواره موجب مهاجرت شده است؛ سرما   ين

د اسـت   يـ  جد يه دار ير سـرما  يـ آنچه در مـورد مرحلـه اخ      . حال حرکت بوده اند   
ن رونـد، زنـان جـوان، در    يـ در ا . ز دهقانـان اسـت     ا يزه شدن بخش بزرگ   يپرولتر
 ياکثر کارگران کارخانه هـائ . ده شده اندي کار کشيرويبه درون ن  سابقهي ب يابعاد
ل يبـدال .  کنند زنان جوان هستنديد ميبا هدف صادرات تول  ) در جهان سوم  (که  

 را تجربـه و يـ  باشـند ز يده آل مـ ي کار ايروي نيه داري سرماينان برا يگوناگون، ا 
ط کار بهتر را بدهـد،  ي که به آنان امکان درخواست حقوق باالتر و شرا        يل هائ يبد

شان کـه اغلـب   ي موجود در کشورها  يم ها يت رژ يط کار تحت حاکم   يشرا. ندارند
م هـا امکـان تشـکل و        يـ ن رژ يرا ا ي باشند بدتر است ز    يکا م ي آمر يبانيمورد پشت 

ش اسـتثمار کـارگران در   يفـزا ا.  دهندين کارگران نميط بهتر را به ايمطالبه شرا 
شرفته تـر  ي پي حرکت کارگران مهاجر به کشورهاي تمام نماينه يجهان سوم آئ  

ن يـ  مـوطن ا   يکشـورها   در ي اقتصـاد  ي هـا  يل مهاجرت جابجـائ   يک دل ي. است
.  بوجود آورده اسـت ي خارجيه هاي که ورود سرماي هائ ين است؛ جابجائ  يمهاجر

ع را دامن ي وسيز مهاجرت هاينگ سرد ن در قبل و بعد از ج    ياسيمبارزات س  اما
 .زده است

 از تناقضات بزرگ آن است که طرفداران بازار آزاد از حق حرکت آزادانه يکي
 ياست هايس. ستندي کار قائل ن  ي را برا  ين حق ي کنند اما چن   يت م يه حما يسرما
ن يـ  اي آمـدها ي از پـ يکـ ي.  کند يجاد م ي در مقابل مهاجرت سد و مانع ا       يدولت

اسـت کـه از     ) کـا يدر آمر " (ير قـانون  يـ غ"ود آمدن کارگران به اصطالح      وضع بوج 
 کـه اجـازه اقامـت و    يکارگران، بخصوص کارگران  . ه محرومند ي حقوق اول  ياريبس

در . ... (رنـد يگي مورد استثمار قـرار م     يار راحت تر از کارگران بوم     يکار ندارند بس  
 يکي يديتول) ينه هامشقت خا(زان  ي عرق ر  ي کارگاه ها  يظهور دوباره   ) کايآمر

ه بـا  يزان اولي عرق ريکارگاه ها.  منعطف استي جهان يه دار ياز مشخصات سرما  
ف هـر  يامروز با تضـع . ن رفتندي و رشد دولت رفاه از ب  ي کارگر يه ها يرشد اتحاد 

، ي، اسباب بازيکيع الکترونيبر مانند صنا-ع کار ينها بازارها قادرند در صنا    ي ا يدو
ر اسـتاندارد  يـ ط کـار را بـه ز      ين رانده و شرا   يدها را پائ   مز يکفش و وسائل ورزش   
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ر فشارند ي زيع خدماتي صنا ي و برخ  يديع تول يبا همه صنا  يدر واقع، تقر  . برسانند
، با بسـتن  يت شغليق به حداقل رساندن امن    ي خود را از طر    ي کار ينه ها يکه هز 

 يه هـا  يـ دا و حمله بـه اتحا     ي با مقاطعه کاران، کم کردن مزا      يدي تول يقراردادها
ن يدر ا . ... ن ماجرا قرار دارد   يصنعت پوشاک در صف اول ا     . ن آورند ي، پائ يکارگر

ـ (ک کارگر نشسته    ي،  هي پا ِ يديصنعت، کماکان واحد تول    در مقابـل   ) سـتاده يا ا ي
 )۸-۷ص (» . است که عموما زن استيک دستگاه دوزندگي

گر ي ديه ش از هر رشت  يد پوشاک ب  يع تول ي دهد که صنا   يح م يسنده توض ينو
 ي بـاال نـدارد در اکثـر کشـورها    ياز به تکنولوژيو از آنجا که ن.  شده است يجهان

د يـ ع تولي تر شدن صـنا يجهان.  شدن آنها بوده است   يجهان سوم سرفصل صنعت   
ع يبـدون شـک در صـنا   «. ن رانده اسـت  يز پائ يکا ن يدستمزدها را در آمر    پوشاک،

ن صنعت ي تريد پوشاک جهانيول تر شده است اما صنعت ت   يد جهان يز تول يگر ن يد
 )۹ص (» .است

زان چند برابر شده اند   ي عرق ر  يکا کارگاه ها  يدر دو دهه گذشته حتا در آمر      
د ي تجد يجه  يدر نت . ورک هستند يويلس آنجلس و ن   ي  که عمدتا واقع در شهرها    

کـا  ي از آمريک، هوائيل، الستيع اتومبي از صناياري درجهان، بس  يساختار اقتصاد 
 ي ها يدياما تول . ن جابجا شده اند   ي جهان سوم و بخصوص چ     يورها کش يبه سو 

مثال در شهر لس آنجلـس بـه مـوازات       .  موارد رشد کرده اند    ياريکوچکتر در بس  
د پوشـاک اضـافه   يزان تول ي عرق ر  يع بزرگ، بر تعداد کارگاه ها     يبسته شدن صنا  

. کارنـد ن کارگاه مشـغول بـه   ي در ايديک پنجم کارگران توليشده است و امروز  
 .و زن هستند) نسل اول و دوم و سوم (ين کارگران، خارجياکثر ا
ل يل شهر لس آنجلس تبد    يد به چند دل   ي گو يم" پشت برچسب  "يسنده  ينو

ل وجـود  يکـم، بـدل   ي. د پوشاک شـده اسـت     يزان تول ي عرق ر  يبه مرکز کارگاه ها   
ود ن شـهر و نبـ     ي در ا  يه کارگر يل سنت ضد اتحاد   ينما و مد؛ دوم بدل    يصنعت س 

کـارگر    شـود يک کـه باعـث مـ    يـ  به مکز  يکي؛ سوم، نزد  ي قو يه ا يتشکل اتحاد 
. رديـ ع قـرار گ ين صـنا ي به وفور در دسترس صاحبان ا     ير رسم يمهاجر ارزان و غ   

 ين راحت به فوق استثمار تن مـ       ين کارگران اجازه کار ندارند بنابرا     ي از ا  ياريبس
 کنند و افزون   يز م ي پره ياسي و س  يه ا ير شدن در مبارزات اتحاد    يدهند؛ از درگ  

 خود مانع از ِ يتي ملي و محدود ماندن به محله هايسين، ندانستن زبان انگليبر ا
 ي شود که بتوانند از حقوق خود خبر دار شـده و بـا کـارگران بخـش هـا        يآن م 

ن کـارگران،  يـ فوق اسـتثمار ا .  ارتباط برقرار کنندي جارياسيگر و مبارزات س   يد
ع و صـاحبان    يب واسطه ها، دالالن کار، صاحبان صـنا       ي نص ي افسانه ا  يثروت ها 

د پوشـاک در اسـاس   يـ صنعت تول«د البته،   ي گو يسنده م ينو.  کند يره م يمد و غ  
ت يـ نهـا بـر پاشـنه اصـل مالک        يرا همـه ا   يـ ز. کا ندارد يع آمر يگر صنا ي با د  يتفاوت

نده ثروت ي به انباشت فزاياديش زي چرخند و همه آنها گراي و رقابت م يخصوص
د يـ صـنعت تول . ن دارنـد ي و اسـتثمار در پـائ  يباال و دامن زدن به سـتم نـژاد  در  

 نشـان  ي اسـت بـرا  ي خـوب ين جهت الگويبهم. نهاستين ا ي از بدتر  يکيپوشاک  
د ي تشـد ي کند و نظام چگونه قطب بند    يکا چگونه کار م   ينکه جامعه آمر  يدادن ا 

 ». کنديد ميد و بازتوليه طبقه و نژاد تولي را بر پايابنده اي
 از ير زنـده ا   ينکه تصو يعالوه بر ا  " زاني عرق ر  يان کارگاه ها  يجنگجو"کتاب  

د يـ  تولي دهد، به شرح مبارزات زنان کارگاه هـا        ين کارگران م  يمافوق استثمار ا  
 و ينـ يان زنـان چ ي از ميو با انتخاب چهره هائ.  پردازد يز م يکا ن يپوشاک در آمر  

 ي را که گاه حتا زبان هـم را نمـ      ين پرولترهائ ي وجه اشتراک ا   ي و کره ا   يکيمکز
 چگونه کارگران يه داري دهد که سرما  ير نشان م  ين تصو يا.  دهد يدانند نشان م  

 افتد که يار به فکر مي اختيانسان ب.  بافدي بهم م يريسراسر جهان را مانند زنج    
... ن، کـره  يران، چيک، ايکا تا مکزيزان جهان، از آمري عرق ر ياگر زنان کارگاه ها   

 ي بهم وصل شـوند، چـه سـاده مـ    يالت جهانيک تشکي و با يآرمان انقالبک يبا  
 يسنده کتاب بينو . بوجود آورنديه داري را در نظام سرماين لرزه بزرگ يتوانند زم 

را در ينگذاشته است ز" زاني عرق ريان زن کارگاه ها يجنگجو"جهت نام کتاب را     
 .ده استي دي بزرگيت هايآنان ظرف

" زاني عرق ر  يهرم استثمار کارگاه ها   " تحت عنوان    ينگ در بخش  يام چ يريم
 ۱۸۸۰ ين بار در سالها  ي اول يبرا ا مشقت خانه  ي" زانيعرق ر  "يسد، واژه   ي نو يم

 بزرگتر ي هايکمپان.  بکار برده شديف نظام کار مقاطعه کاري توصي برا ۱۸۹۰و  
را اداره  زانيـ  عرق رين واسطه ها کارگاه هاي بستند و ا   يبا واسطه ها قرار داد م     

کـارگران تحـت   " عرق"ن بود که چقدر  ين واسطه وابسته به ا    يسود ا «.  کردند يم
ن، ي پـائ يق دسـتمزدها يـ فرمان خود را که اغلب زنـان و کودکـان بودنـد، از طر        

ـ ا.  کارگاه ها، بکشدير بهداشتيط غي کار، و شرا   يساعات طوالن  ن نظـام، سـوانح   ي

 را  ۱۹۱۱در سـال    " سـت يت و نگـل شـر   يترا" کارخانه   ي مانند آتش سوز   يصنعت
 ». زن جوان سوختند۱۵۰بوجود آورد که در آن 

 و عـدم  يمنـ ير ا يـ  و غ  ير بهداشـت  يط غ يکا، شرا يدولت آمر " اداره محاسبات "
گـزارش  .  دانـد  يزان م ي عرق ر  ي از مشخصه کارگاه ها    يکين کار را    يت قوان يرعا

ـ «د،  يـ  گو يم ) ۱۹۹۶سال  (کا  يوزارت کار دولت آمر     هـزار  ۲۲  ازيمـ يش از ن  يب
 خود يکائين شغل آمري از زنان مهاجر اول ياري که بس  –کا  يکارگاه پوشاک در آمر   

 ي مـ ي تخطـ يمنـ ين مزد، سـاعات کـار و ا  ي از قوان – کنند   يرا در آنجا تجربه م    
 )۴ص (» .کنند

 .د سود قرار دارندين کارگاه ها در کف هرم استثمار کار و توليکارگران ا
، ينـ يق مصاحبه با زنان مهاجر چ    ياب را از طر   ه کت ينگ مصالح اول  يام چ يريم
 واقـع در محـل     ]خانه کـارگر  [ ي مرکز کارگر  ۵ که از رهبران     يکي و مکز  يکره ا 
ـ افزون بر ا. ه کرده استي کارگران هستند، ته  يزندگ  ي از نسـل هـا  ين بـا زنـان  ي

ن ي ايان داستان زندگياز م.  انجام داده است يز گفتگوهائ ين کارگران ن  يمختلف ا 
ز در يـ ن زنـان در کشـور خـود ن   يـ اول، ا«.  شـود ي موضـوع ظـاهر مـ   ۵ان  کارگر

.  جهان ادغام شده بودند    ي کردند که در مشقت خانه اقتصاد      ي کار م  ياقتصادهائ
 کردنـد  ين کار مي زم يکا رو ي آمر يشان مانند زنان بوم   يمادران و مادر بزرگها   ... 
ن و يد التـ يـ رگران مقکـا ... ل بـه  ين کنده شدند و تبـد ينکه به ناگهان از زم يتا ا 
ـ ا.  خانـه هـا شـدند      ي پالنتاژها و مزارع و کلفت ها      ي بر رو  يائيآس ن بـرده هـا،   ي

 ي تجارتيدانه ها) کارگران(رزها -و براسه) کارگران مزارع (نوزها  يباربران، کامپس 
 که کارشان سـوخت    ي دادند؛ کارگران  ي کارگر پرورش م   ي کاشتند و نسل ها    يم

 و در ي جهـان يکـار در مشـقت خانـه و پالنتاژهـا     سـپس   .  بود ي صنعت يانقالبها
 يمسـتعمره هـا   ن دختران گندم گـون يا. ير رسميمشاغل پراکنده در اقتصاد غ    

 و ي اقتصـاد ي توسعه ياده يل به سربازان پ   يف کردند که چگونه تبد    يسابق، تعر 
 بـه بعـد اکثـر     ۱۹۶۰ ياز دهـه    . ون شـدند  يزاسـ يشان و گلوبال  ي کشورها يصنعت

ست ينيل، پژوهش گران فمين دليبهم. ، زن بوده اند يانه جهان کارگران مشقت خ  
 )۱۲ص (» .خوانده اند" زنانه شدن کار"جهان سوم آن را 

 شدن  يشان بسرعت در حال صنعت    ي که کشورها  يطين زنان در شرا   يدوم، ا «
قـا  ي است که عميکا کشوريآمر. کا مهاجرت کردنديبود به شهرها و سپس به آمر   

 در يل جنـبش ضـد نژادپرسـت   ين دليبهم.  رقم زده است سرنوشت کشور آنان را   
همـه  ". ديم چون شما در آنجائ    ينجا هست يما ا " دهد،   ي شعار م  يانگلستان بدرست 

 و واردات يکـائ يه آمري آمده اند که آمـاج صـدور سـرما   ين زنان از کشورهائي ا ي
و بازار ع يد، توزيق تولي از طريشان بطور روزافزوني کار بوده اند و اقتصادها     يروين

ر يسـت جهـان سـ   ينين فميفعال. ...  بهم گره خورده استيکار مشقت خانه جهان 
نـام  " زنانـه شـدن مهـاجرت     " شـده را     يجهـان " جنوب" مهاجرت زنان از     يصعود
 ۱۲ص » . کرده انديگذار
کـا  يزان بـازار کـار آمر    يـ  عرق ر  ي کارگاه ها  ين زنان در قسمت ها    يسوم، ا «

 يدهـه   [ط کار در دهسال گذشته      ي شرا يهقرائر ق يآنان س ... مشغول بکار شدند    
د شـدن   يـ سقوط دستمزدها، ناپد  : ح کردند ي من تشر  يات برا ي را در جزئ   ]۱۹۹۰

 يکارسـاز يش سـرعت کـار، و ب      ي شدن ساعات کار، افزا    ي، طوالن ي بهداشت يايمزا
د خصومت، نفرت و واکنش نسبت بـه  يع در صنعت و تشد   يرات سر ييتغ. گسترده

نده خود و خـانواده و  ين پوستان آنان را بشدت نسبت به آ   يکارگران مهاجر و رنگ   
 در باره آنچـه     يادي ز يت ها ين زنان حکا  يا. مناک کرده است  ين ب يجامعه مهاجر 

ع يصـنا "و " صـنعت مـد   "يه تحتـان ي، و در ال  "در پشت خانه  "،  "پشت برچسب "در  
ژاد و  ست، ن ينيپژوهش گران کار، فم   .  گفتن دارند  ي گذرد، برا  يم"  باال يتکنولوژ

 کننـد،  ين زنـان در آن کـار مـ   يـ  را که اي شده ايمهاجرت، بازار کار طبقه بند 
 ». کننديف ميتوص" ک شدهيبازار کار تفک"

 کـارگران  که آنان را از   ي بخش ين زنان از روند دردناک اما رهائ      يچهارم، ا «
 يل کرد، سخن ميزان تبدي عرق ري کارگاه هاانيجنگجوزان به يصنعت عرق ر  

 کردنـد و بهـم      ياپردازيـ گر و رو  يکدي که شروع به گفتگو با       ياز هنگام .. . .نديگو
ده شـدن  ي نسبت بـه خـود هسـتند، خواهـان شـن     يگفتند که خواهان چه نگرش  

 عـرق، خـون و      ي در ازا  پرداخـت خواهـان   ! شان و احترام هسـتند؛ و بلـه       يصدا
ت؛  و کف هرم از آنان چالنـده شـده اسـ    يه تحتان ين ال ي هستند که در ا    ياشکهائ

و . افتنـد ي رفقـا ران و يـ ر بزرگ به مثابـه همزنج  ي خودشان را در تصو    يآنگاه جا 
 کردند در مقابل خود يستادگين حقوق بشر خود ايه ترين اولي اي که برا يهنگام

و آنهم نـه فقـط   : افتندي را   يازات مل ي، امت ي، نژاد يتي، جنس يموانع سخت طبقات  
آنان بـا  " ... ي قوم يحصارها" ها و    ن در درون خانواده   يدر کارخانه ها بلکه همچن    



    t ١٢  
 گوناگون ستم را بـه    يه ها ي کردند، ال  يان م ي که افکار خود را ب     يهر عمل و گام   

 شد يان شروع مي کار روسا و فرماي که از اتاق هايه هائيدند؛ الي طلب يچالش م 
 و ي محله اي هايساها، گردهمائي، رسانه ها، کلي کارگريه هايو تا مجامع اتحاد

 » .افت ي يوها ادامه ميشان در گتوها و باري کوچک خانه هايااتاق ه
ن مراکز آنـان  يا.  رساندند ياري ي کارگر يل مراکز ين زنان به تشک   يپنجم، ا «

ن طـرق  يرا قادر کرده که هم دست به مقاومت در مقابـل سـتم بزننـد و همچنـ      
 » ....ابندينش بيشه و آفري، اندي کار، زندگي را برايديجد

 از  يبرخـ . سـتند ي خود کـارگر ن    يازمان دهندگان مراکز کارگر    از س  ياريبس
در .  انـد يانيـ ز از طبقـات م   يـ  ن ي دارنـد و برخـ     ي کـارگر  يآنها خواستگاه طبقات  

ل مراکـز  ي تشکين کارگران اند که براي هم يل کرده   يز فرزندان تحص  ي ن يموارد
سـازمان  . ن مراکـز هسـتند  ين اي آنها شتافته اند و اکنون از فعال    ياري به   يکارگر

کانوهـا در   ي هـا و چ    يکـائ ين آمر يکال الت ي راد يدهندگان مسن تر در جنبش ها     
اهان و يز در ارتباط با جنبش سـ ي نيشتاز بوده اند و برخ    ي پ ۱۹۷۰ و   ۱۹۶۰دهه  

گـر  يان و جنـبش ضـد جنـگ و د        يـ کا، جنبش زنـان، همجـنس گرا      يان آمر يبوم
 . فعال بودندياسيانه سي عدالت جويجنبش ها

کار " الدورايماک" موسوم به ي ابتدا در کارخانه هايکيرگران مکز از کاياريبس
 ينـوار مـرز  ک در يـ  در شـمال مکز  ي کارخانه هائ  ،اليا ماک ي راالدويماک. کرده اند 

 از ي خـارج يه هـا  ي اند که سرما   ي آزاد تجار  ي باشند و مانند منطقه      يکا م يآمر
ن يـ ته شده در امحصوالت و قطعات ساخ .  معاف اند  ي گمرک يات و تعرفه ها   يمال

، يکـائ ين کارخانه هـا اغلـب آمر      يصاحبان ا .  شود يکا صادر م  يکارخانه ها به آمر   
.  کننديال کار مي در سه هزار ماکيکيون کارگر مکزيليک مي.  اندي و اروپائيژاپن

 ي کنند در زمره کارگاه هـا      يالدوراها که عمدتا زن استخدام م     يآن بخش از ماک   
 سـنت در سـاعت   ٥٠ک بـه  يـ  نزدينـان حقـوق  ز.  شونديزان محسوب م  يعرق ر 

 يکا از کارگر ارزان جهان سومي آمريه داريب سرماين ترتيبه ا.  کننديافت ميدر
 حمل و نقل از ينه هاي کند بدون آنکه هزي خود استفاده ميدات داخلي توليبرا

 يها" دردسر"و تقبل  کارگر مهاجر يرويا مجبور به وارد کردن نيراه دور بپردازد 
 .ره باشدي و حق اعتصاب و غيمه بهداشت و بازنشستگيوط به حق بمرب

ـ  ي بانـک جهـان   ۱۹۷۰در دهه     ياسـت هـا  ي پـول س ين المللـ ي و صـندوق ب
جـاد منـاطق آزاد     يز کـرد کـه عبـارت بودنـد از ا          يک تجو يرا به مکز  " يبرالينئول"

 ين آوردن ارزش پـول، حـذف تعرفـه هـا    ي، پـائ  ي کردن کشاورز  ي، تجار يتجار
، کـم کـردن دسـتمزدها،    ي نظام مقاطعه کـار  ي، برقرار ي ساز يوص، خص يکمرگ

 . ي، لگدمال کردن حقوق کارگران، زنان و مردم بومي اجتماعيزدن برنامه ها
 ي خوانـائ  ي و ملـ   يتيسم با ستم جنسـ    يبرالينئول«: سدي نو ينگ م يام چ يريم
، دسـت  ي ماننـد کلفتـ  ين را در مشـاغل يت مهـاجر يـ زنان جهان سوم اکثر   . دارد
 کاسـته  يجـه  يدر نت.  دهنديل م يال، و خدمات تشک   ي ماک ي، کارخانه ها  يفروش

ش ي، زنان بي غذائيارانه هاي و ي دولتيشدن بودجه آموزش و پرورش و خانه ها  
 ».افته استيش ياز همه زنان لطمه خورده اند و کار پرداخت نشده اشان افزا

را يـ ت زار مشـکل اسـ  ين کـارگران بسـ  يـ  ايابيـ سد، سـازمان  ي نو يام م يريم
رد آنان ي گي ميهستند و هر زمان که مقاطعه کار پروژه ا        " يمقاطعه ا "کارگران  

 ي بـ يط کـار ياما کارگران مشقت خانه ها، با وجود شـرا     .  خواند يرا به کار فرا م    
مراکـز  . افته انـد  ي راه متشکل شدن و متشکل مبارزه کردن را          يثبات و پراکندگ  

رانـه  يشده اند، مانند خود کارگران فقل ي تشکي کارگري که در محله ها   يکارگر
د مانند دسـته  ي، در مبارزات خود باين مراکز کارگريد، زنان ا ي گو يام م يريم. اند
 کوچک بـا قـدرت آتـش کـم کـه بـا             ي دسته ها  يعني عمل کنند؛    يکيچري  ها

د يـ اد برخوردار است؛ پس با   يند که از قدرت آتش باال و امکانات ز        ي روبرو يخصم
 .ن توازن قوا برخوردار باشندي مناسب ايکهاياکت و تياز استراتژ

يکي از نکات مهم که نويسنده اشاره مـي       . در اين کتاب نکات گفتني بسيار است      
 : وي مي گويد. کند ضرورت باال رفتن آگاهي زنان کارگر در مورد مردساالري است

ش اسـت،  يز کارگران زن که نسبتشان در حال افزا يت آم ي موفق يسازمانده«
سـتم  .  اسـت  ي کارگر ي به درون روند سازمانده    يتي جنس يزم آوردن آگاه  مستل
ن، ي پـائ  دستمزد زن کارگر مهاجِري زندگيري در شکل گ يمي نقش عظ  يتيجنس

نژاد و   طبقه،يجه ي که بعنوان زن مقابل آنهاست، در نت  يمشکالت.  کند ي م يباز
 يمصاحبه کردم وقتـ  که من با آنها يزنان. ...  شودي شان چند برابر ميگاه مل يجا

 يچه فرد(دند، مجبور بودند سخت بجنگند      ي مهم رس  يت ها يت مسئول يبه موقع 
 خــود را يش دهنـد و رهبـر  يشـان را افــزا يتـا مهارتها ) ويــو چـه بصـورت کلکت  

 کننـد، تشـکالت   يريـ م گيآنان آموختند در مورد مسائل مشکل تصم    . بقبوالنند

 ي و مردسـاالرانه ا يستانه، بورژائ کنند، و در مقابل حمالت نژادپر      يخود را رهبر  
 يز ماننـد زنـان جنـبش هـا    يـ نان نيا. نندي شد عقب ننشيتشان ميکه به شخص  

 کردنـد  ير مـ يـ  ضد زن که افکار و خدماتشـان را تحق  يگر اغلب با عملکردها   يد
 در يريت ناپـذ  يگـر، بـا مسـئول     ي د يز مانند زنان جنبش ها    ينان ن يروبرو بودند؛ ا  

 خـانواده روبـرو بودنـد کـه بـر      يت هـا ي و مسئوليزند دارخانواده در رابطه با فر   
گر چالش ها  ي و د  يز با آزار جنس   ينان ن ي گذاشت؛ ا  ير م يشرکتشان در مبارزه تاث   

 ين مبارزات را بدوش گرفتند گاه متهم به تفرقه افکني که ايآن زنان. روبرو بودند
ن يدر مقابل ا دادند تا   ي نشان م  يد استوار ي شدند و با   يو طرح موضوعات تابو م    
با وجـود مشـکالت   . فتندي نينير و عقب نشي، حس تقصيحمالت به موضع دفاع 

شـقراوالن طبقـه کـارگر در       ين پ يـ ن زنان که زخم جنگ بر تن دارند، ا        يبزرگ، ا 
 ن جنبش ها شدهي زنان، دروازه ها را گشودند تا خواهرانشان بتوانند وارد ا         يرهائ

 ¾ . )۲۲۰ص (» .و در آن ها بمانند
 

 تثمار زنان خارجي در کردستان عراق اس
  از مقالهيده ايگز

  در کردستان عراق شرم آور استيت کارگران خارجيوضع
 *مزيورک تايوي ن-کل کمبريما: نوشته
  شهروندي برگرفته از تارنما-يفرح طاهر: ترجمه

پنهان  ر افتادن،ي او از ترس گ.دي لرزي مينيپيلينقش ف زيدستان زن ر
ه ي به ناحيش به عنوان کارگر خارجي از دوستانش، شش ماه پيکياو و . شده بود

حاال آنها نگرانند که گرفتار شوند و . خودمختار کردستان عراق آمده اند
 ي زندانيک ماه در خانه اي ي که براييل برگردند؛ جايمجبورشان کنند به ارب

ت يبل و يرا پاسپورت و تلفن دستي کردند، زي کار مي مجانيستيبودند و با
رشان کرده ين دو با التماس از آنها که اسيا. شان را از آنها گرفته بودنديمايهواپ

ر کارگران يسا بروند و از آنجا با سايبودند، خواسته بودند تا بگذارند به کل
 .ب فرار آنها را بدهندي تماس گرفته بودند تا ترتينيپيليف

ن شمال يکردنش ي ظرف سه سال گذشته به منطقه يهزاران کارگر خارج
انه ين منطقه در خاورمي به بزرگتري جذب کارگر خارجيعراق، که حاال برا

 آمده ين، بنگالدش و سوماليپيلي، في، اندونزيوپيآنها از ات. ل شده، آمده انديتبد
 . کردها کمک کنندير شکل جامعه يي کردستان به تغياند تا با رشد اقتصاد

 آنها يبا تماميمصاحبه شد و تقرن کارگران ي ايظرف دو هفته با همه 
ب يب سفر آنها را داده اند، فري که ترتيگفتند که توسط کارگزاران مهاجرت

 دانستند ي نمي ارتباط نبودند، حتي از آنها، که قادر به برقراريبعض. خورده اند
 ي آنان توسط آژانس هايبه محض ورود، پاسپورت ها.  هستنديدر چه کشور

 .ستنديود و آنها قادر به بازگشت به وطنشان نف شده بي توقيابيکار
، راضي اند، اما حق الزحمه ي آژانس  اندبعضي هاشان از اينکه به اينجا آمده

. هاي کاريابي آنچنان زياد است که اغلب بيش از دستمزد دو سال کار آنها ميشود
ن، وام براي اينکه حق الزحمه ي اين آژانس ها را بپردازند، بسياري از اين کارگرا

هايي با بهره هاي باال گرفته اند در حالي که حقوق آنها معادل بهره ي اين وام 
 .آنها مي گويند در اين صورت انگار که ما داريم مجاني کار مي کنيم. هاست

 لومترهاينجا در شمال، کي که جنگ در جنوب عراق ادامه دارد، ايمادام
 هفت ٢٠٠٣ کردها از سال ي شروع شده و دستمزد براي خانه سازيپروژه ها

ر ينجا سرازيکا به ايه و آمري از ترکيه گذاري دالر سرمااردهايليم. برابر شده است
 . نفت تازه آغاز شده استيادير زيشده و استخراج مقاد

 در اروپا بودند ـ آوردن ي کردها ـ که خودشان نسل ها کارگر خارجيبرا
تعداد .  شوديودشان مربوط مت موجيقا به وضعيا و آفري از آسيکارگر خارج

 از يارين کار کنند و بسيي پاي با حقوق هاي از کردها حاضرند در مشاغليکم
 . ندارندي به استخدام اعراب محلينه رغبتيري ديل دشمنيکردها هم به دل

 يهمانگونه که بعض.  هم روبرو هستنديگريت دي با وضعيزنان خارج
شه ي را پيي اروپاي زندگيوش ها از ريج فارس بعضي خليثروتمندان حوزه 

لندکه يافراد ثروتمند و قدرتمند ما: ن کرده انديز چني ني سنتيکرده اند، کردها
شان ي داشته باشند تا براير مسلمان به طور شبانه روزيزنان خدمتکار غ

 خارج يلند روابط جنسينگونه خانواده ها ماي سرو کنند و مردان ايمشروبات الکل
 . زنان کرد ممنوع استين هر دو براي باشند که ااز ازدواج داشته



   ١٣u 
 ي دست اندرکار به سوي، شبکه هاين کارگراني وارد کردن چنيبرا

 کردستان را يابانهاي که خي رفتگر بنگالدش١٥٠ يبرا.  روندير مي فقيکشورها
 ٥کس واقع در شماره ي مين از آژانس مسافرتين سرزمي کنند، سفر به ايز ميتم
 . بنگالدش آغاز شده استي داکايابان بونانيخ

.... 
 و يياي آسيست ساله يک واسطه که صدها زن نوجوان و جوان حدود بي

 ها يد داشت ناشناس بماند، گفت که بعضينجا آورده است و تاکي را به اييقايآفر
 از يکين خانم واسطه گفت، يا. ت دارندي سکس شده شکاينکه از آنها تقاضاياز ا

شنهاد ي خوشش آمد و به من پييايوپي اتيبايزن جوان و زک يان من از يمشتر
بش زد، و ين ماه غياو با آن زن چند.  خواهد داديشتري او پول بيداد که برا

من مشکوکم . نه خودش به وطنش برگردانديرمنتظره آن زن را با هزي غيليخ
 .که آن زن حامله بوده باشد

 يکايا با نام کوچک ک که از ترس کارفرما خود را تنهينيپيليک زن في
ک ي کار در يکردند برايگر تصور ميک زن جوان دي کرد، گفت که او و يمعرف

 يونان، ميک ي ست نزديي دالر به کردستان که جا٦٠٠ ي ماهيرستوران برا
 ي شود، در دوبي بسته مين به ما گفتند قرارداد در دوبيپيليدر ف: او گفت. روند

 ما را يدر فرودگاه چمدان ها. ودگاه استمامور آژانس گفت، قرارداد در فر
د قراردادتان در يد، بروير دستگاه گذاشتند و سر ما داد زدند که برويدند و زيقاپ

 .ميد چه بکنيم بايدانستيم و نمي کرده بوديما قاط. کردستان است
ما را در " ريقدم خ "يابيک مامور از آژانس کاريه يماني گفت، در سليکايک

س دوست ياو اسلحه داشت و با ماموران اداره مهاجرت و پل.  کردفرودگاه مالقات
ده يار ترسيما بس.  بردندي ما را گرفتند و ما را به خانه ايآنها پاسپورت ها. بود
 آمد که نشان ي با قرارداديسپس زن. ندي گويم آنها چه ميدانستيم و نميبود

 .  دهندي دالر به ما م٢٠٠ ي کار در هتل ماهيداد در ازايم
 پس گرفتن ي دالر برا٢٠٠٠د ياگر آنها بخواهند آنجا را ترک کنند با

 زمستان آنجا ي که در سرمايگرسنه و سرمازده، در حال. شان بپردازنديپاسپورتها
 يمثل همتاها.  شرت به تن داشتند، قرارداد را امضا کردنديک تيتنها 

 ي ست که براي واميد، حقوق او معادل بهره يگوي ميکاي شان، کيبنگالدش
 از يده بخشي فهمي که وقتييآمدن به آنجا گرفته و به آژانس پرداخت کرده؛ جا

 .عراق است، شگفت زده شده است
 که يي نسبت به جاين ادعا را که کارگران خارجير اي قدم خيابيآژانس کار

گر ين قرارداد ديکند، اما چندي نداشته اند، رد ميتيط آن ذهني آمدند و شرايم
 ٣٥٠ تا ١٠٠ ي ماهيستي دهد که کارگران در صورت لغو قرارداد بايشان مآنها ن

ن قراردادها دو يمعموال ا. مه بپردازنديمانده از قرارداد جري باقي ماه هايدالر برا
 . ا سه ساله هستندي

. عا رشد کردين کسب سريا: دي گوير ميسانا محمد، کارمند آژانس قدم خ
 دالر ٢٥٠٠ خواهد يده کرد که خدمتکار مک بار از هر خانواي يآژانس برا

 . کنديافت ميدر
که به يحال د دري به کردستان رسيوپي از ات۲۰۰۷ ساله اکتبر ۲۳وبدار ابو، ي

 . روديه مياو گفته شده بود به ترک
از است که در ي مورد نيياين حاال ده دختر اندونزيهم: دي گويخانم محمد م

.  خواهندي نمييايوپي آنها اتيم ولي دارييايوپيم، گرچه دختر اتيحال اقدام هست
مثل همان . (اه نامأنوس استيخت هستند ـ پوست سي ريند آنها بي گويم
د از ي باي بنگالدشيگفت که رفتگرهاي مي شهرداري که مسئول پاکسازيزيچ

 ).وند شي نژادپرستانه واقع ميرا مورد آزارهاي، زشوندبازار دور نگه داشته 
 بعد از يز امسال، کميي ست که پايياي اندونزي ساله ١٨ر ک دختينجو ياوا ا

. ه رفته استيکرد که به ترکي اش، وارد کردستان شد و فکر ميتولد هجده سالگ
ارش بوده که به عنوان خدمتکار خانم يرد و بخت ي گي دالر م١٥٠ ياو ماه

 ... .کندي، کار ممعلول است ساله که ٧٥ يک زن مهربان و بامزه ي، يفه نوريلط
د، سرپرسـتش پاسـپورت و      يـ گوياو م . ستي اوا ن  ي به خوش شانس   يکاياما ک 
گذارنـد خـارج   ينهـا در فرودگـاه م  يد بدون ا يکنيفکر م . "ت او را گرفته   ياوراق هو 

م متصـور  ينجـا بـرا   ي در ا  ينـده ا  ير افتاده ام و آ    يگذارند پس من گ   يشوم؟ اگر نم  
 ¾ . ¾ . ."ستين

 
*The New York Times, “Shame of Imported Labor in Kurdish North of  

Iraq”, By Michael Kamber, December 29,2007. 

 ارگان دسته زنان هشت مارچ افغانستان" نبرد زن"گزيده اي از 

 يا هفته محو خشونت عليه زنان
 هفته حمايت از خشونت عليه زنان

 
" نام ب  را۱۳۸۶هفته اول قوس  ي حامد کرزيم دست نشانده و ارتجاعيرژ

ستها به يالياز زمان تجاوز امپر. اعالن نموده است "ه زنان يهفته محو خشونت عل
 ي تا کنون وعده هاي دست نشاندگيبه کرس يحامد کرز و نشاندن افغانستان

 اشغالگران ي از وعده هايکي. زنان داده اند   توده ها وبخصوصيسرخرمن برا
است که بطور  " زنان ي و آزادن حقوقيتام" م دست نشانده يست و رژياليامپر

. ردي گيج کاذبانه قرار ميغ وتروي مورد تبليشي فرمايرسانه ها قيمرتب از طر
ز به يک ني دمکرات– يم طلبان قبال مربوط به جنبش مليتعداد تسل کيمتاسفانه 

 . ده انديل گرديتبد ستها در افغانستانياليامپر ني رقصند وبه مبلغين ساز ميا
 خلقها را در نظر ي آزاديستيالي امپريت که قدرت هاي واقعنيبا حرکت ازا

زم باشد ، يالي با امپري بر همکاري که مبنيغيهر نوع تبل د گفت کهيندارند، با
ن مبارزات ي دادن ايمبارزات خلق ها و آشت دنيست جز به کجراه کشاني نيزيچ

  که توسطيزياصالحات ناچ. يستيالي امپريزم و قدرت هاياليبا امپر
 ستم را يرهاي و کم دامنه است که زنجيستها بعمل آمده آنقدر سطحياليامپر

د چه رسد به يتواند سست تر نماي نميده حتيچي زنان پيکه بر دست ها و پاها
 يزان قهاريم دست نشانده را زن ستيامروز بخش عمده رژ. نکه آنرا پاره کند يا

آن عده .  کشنديجالت نمه زنان خيدهند که از اعالم مواضع شان عليل ميتشک
ند در ينماي زنان قلمداد ميم که خود را طرفدار حقوق و آزادياز گردانندگان رژ

 . ندارندي کم وکسريزيگر شان در زن ستي اند که از برادران ديبکارانيواقع فر
 است ، در ي خصلت طبقاتي داراين است که دموکراسي ايمسئله اساس

 يتواند درخدمت همه اي نميباشد ، دموکراسم شده يکه به طبقات تقسيجامعه ا
.  را دارا خواهد بود ي خصلت طبقاتيافراد جامعه قرار داشته باشد بلکه دموکراس

. کند ي اعمال ميکتاتوريه دي در خدمت طبقه حاکمه بوده و بر بقيدموکراس
ک ي دردست ي که ابزاريافت ، دولتيتوان ي نمي را بدون خصلت طبقاتيدولت

مات ي که با تقسييايدردن. گر نباشد وجود ندارد ي ديطبقه ا سرکوب يطبقه برا
 يخورد ، صحبت از دموکراسي رقم ميق اجتماعي عمي ونابرابريق طبقاتيعم

 که جامعه به يتا زمان.  معنا است ي معنا و بد تر از بيب يت طبقاتيماهبدون 
. ه باشد تواند وجود داشتي همه نمي برايم شده است ، دموکراسيطبقات تقس

ت يت وتقوي را حمايا آن طبقه حکم خواهد راند و آن نوع از دموکراسين يا
کدام طبقه   :نست يسوال ا. خواهد کرد که به منافع واهدافش خدمت کند 

 تداومن طبقه به ي ايت نظام دموکراسيا حاکميحکومت خواهد کرد ؟ وآ
ط به آن خدمت  مربويونا برابر  و مناسبات استثمار وستميمات طبقاتيتقس

 . نها خواهد بودي همه ايواقع ينابودا در خدمت يخواهد کرد و
کا بر افغانستان وعراق نه بخاطر يزم امريالي امپريبه رهبر ستهاياليتجاوز امپر

 شان ي امپراطورياست بلکه بخاطر برقرار"  زنان يآزاد" و   "ين دموکراسيتآم" 
 در منطقه برقرار سازند که منافع  رايخواهند نظميآنها م. ن منطقه است يدرا

 .دين نماين صورتش تامياالت متحده را به بهتريا
ن يکه خودش بزرگتريکند ، درحالين نظام ازحکومت قانون صحبت ميا

ست يالي امپريبرا. کند يرا نقض م ين الملليناقض قانون بوده و تمام معاهدات ب
ض حقوق بشر،  ناقيو چه کس  دموکرات استيست که چه کسين مهم نيا

نست يا س، بلکه مهمي قديست است و چه کسيا تروري مستبد يچه کس
 ضرر يکند و چه کسي خدمت ميستيالي امپري به منافع نظام جهانيکه چه کس

  .رسانديم
ست ها ، بدون شک از يالي امپري که در جهت خالف منافع جهانيهر حرکت

به . گرددينمود م وايک و ضد حقوق بشريک حرکت ضد دموکراتينظر آنها 
 ين افراد متکيستها در هر جا بر ددمنش تريالين لحاظ هم هست که امپريهم

 .  اورنديت به عمل ميروها حماين ني تريو از ارتجاع  شونديم
از به نوکران يش ني خوياسي وسيشبرد اهداف اقتصادي پيستها براياليامپر

ن ي هارتريافغانستان کنونستها دريالي امپرينوکران بوم.  و سر سپرده دارنديبوم
 يچ اصوليست که در خدمت اشغالگران درآمده اند که به هين افرادي تريو وحش



    t ١٤  
 . ندارندي بنديش پايجز منافع خود واربابان خو

روز دوشنبه .  "ه زنان يهفته محوخشونت عل "و "  زنان يآزاد" م به يگرديبرم
ون طلوع يزيق تلويز طر بعد از ظهر در برنامه بانو که ا۲ ساعت ۱۳۸۶ قوس ۵

بعد از طرح سئواالت و . مه سالک مهمان برنامه بوديخانم کر. د يپخش گرد
 ي را براي سئوال شد که شما چه راهيکه از وي خانم سالک وقتيطفره رفتن ها

 از وزارت يندگيد ؟ خانم سالک به نمايکنيشنهاد ميمحو خشونت در افغانستان پ
ن يرون رفت از اي بين راه برايبهتر : "آن گفت  مربوط ياست هايامور زنان و ر

ون ، يزيو ، تلويق راديغات زده واز طرين است که دست به تبليمعضل ا
 يق مال امامان مساجد سطح آگاهينار ها و از طريميمطبوعات، ورکشاپ ها ، س

 ". ببرند و دست از خشونت بردارند يم تا به حقوق خود وزنان پيمردان را باالببر
……  

غ يتبل  حل معضل زنان راي از راههايکينکه خانم سالک ير رابطه به اد
ر اکبر يست که خطابه مالامام مسجد جامع وزيجا نيداند بيمالامامان مساجد م

اد يد يون طلوع درمورد زنان پخش گرديزيق تلويخان را که روز جمعه از طر
ش را به يد آرايبازن : " ر اکبر خان گفت يمال امام مسجد جامع وز. م ي کنيآور
د که به ي که ظاهر است بايگران ظاهر نسازد ، دست و روير از محارم به ديغ

ان نکنند يش را نماي خود آرايد که در روينامحرم جلوه گر نشود وزنان با
ت ي را رعايد که حجاب اسالميند بايش نماي خود را آرايخواهند که رويواگرم

زد ، ي لخت فتنه برخيکه از روير صورتد.  خود را بپوشانندي رويعنيند ينما
 فقط مربوط به زنان است ، اما در ارتباط يفساد اخالق."  ممنوع استي رويلخت

 خانه يچرا مردان را در پستوها. شودي صحبت نميزيش شان چيبا مردان وآرا
که اکثرا فساد ، يند، درحالي نمايغ نمي شان تبليکنند وحجاب را برايجمع نم

   . مربوط مردان استي در افغانستان کنوني ، قتل و فحاشيرذالت ، اوباش
 : دارند که ياد بر مي بلند فريزنان با صدا

م ؟ اگر ما ي برقرار کنيم روابط اجتماعيستيم چرا مجاز نياگر ما انسان" 
 يما در پستو ها جمع م م ؟ياست را نداشته باشيم چرا اجازه شرکت درسيانسان
شرم واوباش ما را يمردان ب. م يرون بگذاري را از در ب مانيم پايتوانيم ونميشو
دن را از ما ي عشق ورزيدهند وآزاديمارا به فحشا سوق م.  انگارنديچه ميباز
ف ي زنان عفي معبد براياديتعداد ز!  زنان است يفقط برا "بکارت ! " رند يگيم

 را  از ما هايبرخ! ف کجا است ؟ يساخته اند، اما معابد مخصوص مردان عف
و اوباش به ما آموزش  شرميز مردان بيدرمدارس زنانه راه داده اند اما آنجا ن

درواقع بما . است "همسر پاکدامن ومادر خوب " تمام روز کالس بحث . دهند يم
 ي ما ميآنها از سرکش. ميدا کني مادام العمر تخصص پيدهند که در فحشاياد مي

دار شده يما ب!  ما بشتابياريبه ؟ ي تو کجائي آزاديخدا! يچه فالکت. ترسند
کنند ي را که به ما تجاوز ميطانين ارواح شيد متحد شوند وهمه ايزنان با! ميا

 . "  پاک کنند يتيکنند ، از صحنه گي ما را نابود مي وروحي جسميوآزاد
 شما آنقدر اثرات خود را ي و ورکشاپ هايونيزيغات تلويتبل! خانم سالک

 يان مسلح و مقتدر در دستگاه حاکمه شما با تمام بتکاريگذاشته است که جنا
 نموده و ي تجاوز جنسي به زنان زنداني در محبس پل چرخيائي حي و بيشرم

 . باردار شان ساخته اند 
هفته محو خشونت " ش يرغم نمايم تان را علي رژين گند وکثافت کاريا

ند و ي نمايوشم هم نتوانست چشم پي وابسته به رژي رسانه هايحت" ه زنان يعل
ن گند يا . شان خاموش گشتي سروصداي افشا نمودند ، اما بزودي ناچارياز رو

ت يدر هر وال شما. ن آن يم است ونه آخرين رژين کار اي نه اوليوکثافت کار
 يبرا) Shelter(ک شلتر ياست ها ين ريک از ايدر هر . دياست امورزنان دارير

که يزنان .کنند ساخته شده استي فرار ميليا پدر بنا بداليکه از خانه شوهر يزنان
 امور زنان تان به شلتر ها سوق داده شده اند به چه ياست هايتوسط شما و ر

 تان ي؟ تمام شلترهاي اجباريافته اند جز کشانده شدن به فحشاي دست يجينتا
هر . ده انديل گردي تبديتکاران قلدر منش دولتي جناي رسميبه فاحشه خانه ها

 يستم به شلتر ها مين سيآخر ي با موتر هايبا پرروئ ن قلدر منشانيک از اي
 ي برد و بعد از تجاوز جنسي را که مورد پسند شان باشد با خود ميند و هرزنيآ

ه زنان توسط ين است نمونه محو خشونت عليا. گرداندياو را دوباره به آنجا بر م
 . يم پوشاليرژ

ه وزارت امور زنان پناهنده شده،  که ازخانه شوهرش فرار نموده و بيدختر
هفت سال داشتم که : " ان نمود ين بيون طلوع چنيزيق تلويسرنوشتش را از طر

توانم درآن يگر نمياکنون هفده سال دارم د. دمي بدل گرديبا مرد نود ساله ا

" س يما سمر رئيخانم س".  کنم لذا به وزارت امورزنان پناهنده شدميخانه زندگ
" ه زنان را محکوم نموده وگفت که يخشونت عل "حقوق بشر ون مستقل يسيکم

 ۵۵۰ش از يافته است ، امسال بيگر کاهش ي ديخشونت امسال نسبت به سالها
 . " ه زنان اتفاق افتاده است يمورد خشونت عل

از اول : "  گزارش داد که ۱۳۸۶ ثور ۹ شام ۶د ساعت يو کليکه راديدرحال.... 
  مورد خشونت۲۰۰ع کل خشونت ها در هرات  مجمو۱۳۸۶ حمل ي سيحمل ال

ن ها يرا فقط ايست ، زيح نين گزارش هم صحيکه ايدرحال"  بوده است يليفام
ت خشونت ها و ياکثر. ده اندي ثبت گردي دولتي است که در ارگان هايگزارشات

که ي رسد ، درحالي در اطراف و دهات اصال به دولت نمي ناموسي قتلهايحت
ن يچکدام ازاي هيرند وليگي دردهات مورد لت وکوب قرار مروزانه هزاران زن

 .  رسد يخشونت ها بدولت نم
ت يک واليکه در يد ، در صورتينيما سمر را ببي سرو دم خانم سياما دروغ ب

 ۹ت در ظرف ين واليکماه دوصد مورد خشونت اتفاق افتاده باشد درايدر ظرف 
که يکه کسي افتاده ، درحاله زنان اتفاقي مورد خشونت عل۱۸۰۰ماه حد اقل 

زند کل خشونت ها را ينه ميبشر را به س و حقوق سنگ دفاع از حقوق زن
ش يبه پ! ان يمرگ بر دروغگو. ي شرمي بي زه.ديگو ي مورد م۵۵۰درافغانستان 

ش به يبه پ! ه ستمگران واستثمار گران و اربابان اشغالگر شاني مبارزه عليبسو
 ! محو امکان ستم واستثماريسو

 ييارهايو وزارت امورزنان از مع" مستقل حقوق بشر" ون يسيامروز کم
 ي در برابر زنان به اجرا مي عقب مانده فئوداليکنند که جامعه سنتيت ميحما

ون به اصطالح مستقل يسيل از هشتم مارچ امسال شعار کميدرتجل. گزارد 
داد يد مينان نون ساخته بود، به زي شهر را مزيوار هايحقوق بشر افغانستان که د

 از خانواده سالم است و خانواده سالم يمناسب زن در خانواده نمود گاهيجا: "که
رند که يد بپذي است که زنان باين بدان معنيا."  جامعه سالمي است براينيتضم

. زنان ودختران خود  "ي و نگهبان ناموس داريحام" ل اند ويس فاميمردان رئ
 يارها را عمليودات و معين قي است که اياده ان مبنا خانواده سالم خانويبرا

 ي ارتجاعيدگاه هاين دي که از چنيونيکمس. نموده و درچوکات آن حرکت کند
 .  است يد؟ جواب کامال منفيتواند از حقوق زنان دفاع نمايا ميزد آيبدفاع برخ

م يون به اصطالح مستقل حقوق بشر و وزارت امورزنان رژيسيحرکات کم
ن ي و همچني مليانت هاي پوشاندن تجاوزات و خي است برايبيفر پرده يپوشال

م يانت ها وقتل ها رژين خي چنيکه عامل اصليدرحال. تجاوز به حقوق زنان 
 " يه به مجراهايا سوق دادن قضي است که با مهر سکوت بر لب و يفاسد کرز

 يرز کيم پوشاليرژ. دهدين را برائت مين وقاتلي، مجرميفئودال " يناموس دار
ده ي خودش کشيانت ملي اربابانش و خي اشغالگري بر رويبينکه پرده فري ايبرا

کند، اما عمال در جهت ي زنان و دفاع از حقوق شان را علم ميباشد، در لفظ آزاد
د ينماي دفاع مي عقب مانده فئودالي سنتيارهايدارد و ازمعياسارت زنان گام برم

گذرد ، ما شاهد يم دست نشانده مي که ازعمر رژيچنانچه درظرف چند سال. 
 عالوه بر آنکه يم پوشالي نموده رژي قوميکه جرگه هايصله ايم که هر فيبوده ا

ز نموده يد نيصله ها را تآئيبلکه آن ف  نکرده استي مذکورمخالفتيصله هايبا ف
 را ي قوميکند تا جرگه هاي همه روزه مردم را دعوت ميم کرزيرژ .است

ن جرگه يهرقدر که ا. نديق جرگه ها حل وفصل نماياز طرا را يجورنموده وقضا
شتر بر جامعه ي بيد به همان اندازه رسوم وعنعنات فئودالي رشد نماي قوميها

 ين رسم وعنعنات فرتوت فئوداليسازد تا ازايده و زنان را وادار مي گرديمستول
 .ار سازند يار ها عين معيند وحرکات شان را طبق اي نمايرويپ

بخش توده ها و يات آگاهانه درجهت مهار نمودن مبارزات آزادن حرکيا
ق مبارزات ين طريخواهد که از اي ميم پوشاليبخصوص زنان مبارز است و رژ

خواهد يم ميدر واقع رژ. ش درآوردينصف نفوس جامعه را تحت کنترول خو
 قدرتمند يرويک نيد و ي را درنهاد زنان سرکوب نمايه مبارزه و شورشگريروح
د آگاهانه و جرئتمندانه و با تقبل يما با. راه انقالب را عاطل و باطل نگه دارددر 
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   ١٥u زن زدائي از طبقه کارگر! 
 

  نترنتيا  برگرفته از-يميماندانا رح
سـالم  "در سايت    ٨٦/١١/٢٤به تاريخ   " بهزاد سهرابي "مقاله اي از آقايي بنام      

هنگام خواندن ايـن مقالـه انسـان    .  مارس درج شده است۸به مناسبت  " دمكرات
و » مسـاله زن «دچار اين حيرت مي شود كه آيا ايشان به مفهومي تحت عنـوان         

آشنا مي باشند يا اينكه صرفا براي همرنگ شدن با جماعـت   عمق و دامنه ي آن 
 .و نان را به نرخ روز خوردن، خود را ملزم به نظردهي ديده اند

بر سر مسـاله زنـان و حمايـت هـاي ايـن      " اعالم موضع"كه چند سالي است    
اگر زماني طرح اين مساله از جانب بسياري نيروهـاي       . چنيني مد روز شده است    

سياسي مدعي سوسياليسم بعنوان موضوعي فرعـي و ثانويـه قلمـداد مـي شـد،                
مبارزه و مقاومت زنان و تـالش نظـري و عملـي    . امروزه وضع متفاوت شده است  

امروز چگـونگي   . نبش زنان، همگان را وادار به موضع گيري كرده است         فعالين ج 
نگاه به جنبش زنان و مساله زنـان بطـور كلـي و در پـي آن ارائـه راهكـار بـراي           

هـر  . پيشرفت و گسترش آن، تبديل به موضوع روز و در دستور كار شـده اسـت              
غـه  نيروي سياسي و يا هر شخص منفردي اينرا حس كرده است كه داشتن دغد           

اينكه كجا . بر سر مساله زنان، شاخص مهمي براي مشخص كردن موقعيت اوست
اينـرا از بـاال   . ايستاده است و به واقع تا چه درجه اي و خواهان چه جامعه ايست    

   .بلكه حس كرده اند. درك نه. تا پائين اين جامعه ي خفقان زده حس كرده اند
وي ديـواري ديـدم از       شعاري را بـر    يچندي قبل در شهري کوچک و مذهب      

. »شاخص پبشرفت هـر جامعـه اي موقعيـت زن در آن جامعـه اسـت        «: اين قرار 
نوشـته شـده بـود و      » خـواهرم حجـاب صـدف توسـت       «اين شعار در كنار شعار      

آشكارا كپيه برداري ناصـادقانه اي بـود از شـعار جنـبش كمونيسـتي مبنـي بـر            
جامعـه سـنجيده مـي    درجه ي پيشرفت يك جامعه با درجه ي آزادي زنان آن        "

بنظر مي آمد گسترش، دامنه و البته دردسر ايـن مسـاله بـراي جمهـوري      ". شود
اسالمي به درجه ايست كه او را وادار به چنـين كپيـه بـرداري هـايي كـه هـيچ               

 .مطابق با اصل نيست، مي كند
اعـالم  "در نوشته ي آقاي سهرابي چيزي نمي يابيد بجز تالشي ناموفق براي          

چه، تاريخچه است و تكرار مكرر آن نه اعتبـاري مـي بخشـد و نـه         تاريخ". موضع
 در نيويورك چه اتفـاقي  ۱۸۷۵اينكه در سال   . اينكه كسي ميتواند آنرا انكار كند     

افتاد و بعدها چه كساني و در چه سالي آن اتفاق را چگونه گرامي داشتند و چـه       
ضيه، قصه ي تـاريخ  تا اينجاي ق. سنتي را پايه گذاري كردند را همگان مي دانند     

اما تاريخ آنجايي كه قرارست خاص شود و بطور مشخص مـورد بررسـي و               . است
بخصـوص بـراي كسـاني كـه در عـين      . نقد و پژوهش قرار گيرد، دشوار مي شود   

محدوديت هاي ايدئولوژيك و سياسي و فقدان درك همه جانبه و ژرف از مساله           
 .ندزنان، خود را در موقعيت اعالم نظر هم مي بين

نوشته ي آقاي سـهرابي نشـان ميدهـد كـه ايشـان در جريـان جـدل هـا و             
منازعات و بعالوه تالش هاي نظري كه در جنبش كمونيستي بر سر مساله زنـان        

ضمنا مطالعه و دركي نيز از جنـبش فمنيسـتي،   . جاري بوده و هست قرار ندارند 
قد ديـدگاه  تالش هاي ارزشمندي كه توسط زنان فمنيست در نظريه پردازي و ن       

آقـاي  . هاي سنتي در زمينه مساله زنان و ارائـه راهكـار صـورت گرفتـه، ندارنـد          
را با " زن و مرد" همه جا – البد بنظر خود براي طبقاتي كردن موضوع    –سهرابي  

 : ايشان مي نويسند. هم مورد خطاب قرار داده است
، كـه در  امروز ما شاهد مناسبات توليدي و روابط كار و سرمايه اي هسـتيم          "

آن زنان و مردان در عرصه كار و زندگي، به يك اندازه استثمار شده و در فضا اي 
آكنده به تمامي اشكال ستمگرانه دست به گريبانيم كه بيان هر خواست انسـاني           
جرم تلقي شده و زن و مرد معترض، به اين مناسبات به يك ميـزان دادگـاهي و          

عيض بر سر زنان و مردان نازل شده و    محاكمه مي شوند و احكام صادره بدون تب       
".... 

بنظر مي آيد ايشان در كره مريخ به سر مي برند و يا اينكـه دچـار بيمـاري                   
در نظام سرمايه داري در مناسبات ميان كـار و سـرمايه،            . كور جنسي مي باشند   

بودن ايـن اسـتثمار   " يكسان"اما اصرار بر . زنان و مردان كارگر استثمار مي شوند    
ن از درك پائين از اقتصاد سياسي سرمايه داري و مكانيسـم كـاركرد آن            هم نشا 

در مناسبات كار و سرمايه، زنـان بخـاطر         . دارد و هم نشان از نگاهي مردساالرانه      
دستمزد پائينتري نسبت به مردان     ) و نه صرفا بخاطر كارگر بودن     (جنسيت خود   

ن موضوع را مورد برخـورد  همي" مزد برابر براي كار برابر   "شعار  . دريافت مي كنند  
. به يك معنا زنان كارگر در روند كار با اسـتثمار بيشـتري روبروينـد   . قرار ميدهد 

بيشتري را بحساب سرمايه دار واريز       آنها نسبت به مردان كارگر ارزش افزوده ي       
امروز با رشد روند گلوباليزاسيون و زنانه شدن بيشتر نيروي كـار، ايـن        . مي كنند 

ايـن تـازه يـك جنبـه از ايـن مناسـبات       . جعه بار بخود گرفته است   امر ابعادي فا  
جنبه هايي مانند توهين، تحقير، سوء استفاده هاي جنسي و         . استثمارگرانه است 

چه زنـان  (كار خانگي زنان    . هزار درد ديگر، جوانب ديگري از اين مناسبات است        
ه داري موجب چرخش سودآورتر سرمايه بـراي كـل نظـام سـرماي    ) كارگر و غيره  

بخش بزرگي از بازتوليد نيروي كار، بر عهده كار رايگان و فرسـاينده زنـان            . است
است كه همه ي آن فعاليت هايي كه به خانه داري معـروف اسـت را انجـام مـي      
دهند؛ و شمار زناني كه افزون بر اشتغال در خارج از خانه هم چنان بردگان كـار        

بنـابراين جنسـيت زدائـي از ايـن     . دخانگي مي باشند روز به روز بيشتر مي شـو         
زنان و مردان در عرصه ي كـار و زنـدگي بـه يـك سـان               "موضوع و گفتن اينكه     

در خوش بينانه ترين حالت فقط يك شـوخي عقـب مانـده و     " استثمار مي شوند  
  .تلخ و خارج از بعد زمان و مكان بنظر مي آيد

بطه ي خريـد و   محدود به را  » مناسبات توليدي «بعالوه ايشان دركشان از     
نتيجتـا قـادر نيسـتند دركـي        . فروش نيروي كار ميان سرمايه دار و كارگر است        

ماركسيستي از جايگاه ستم بر زن در نظام اجتماعي اقتصادي سرمايه داري، بـه            
مناسبات توليدي پيش از هر چيز يك پديـده ي اجتمـاعي اسـت        . پيش بگذارند 

مايه دار و كارگر تنها يك بخـش  كه رابطه ي خريد و فروش نيروي كار ميان سر         
خريد و فروش نيـروي كـار    . از اين مناسبات توليدي اجتماعا سازمان يافته است       

ميان سرمايه دار و كارگر بر بستر يك روابط اجتماعي پيچيده انجام مي شود كه       
كاالئي بنـام نيـروي   . جايگاه فرودست و نابرابر زن يكي از مولفه هاي مهم آنست          

 فرآيند كلي اجتماعي توليد مي شود كه زنان از زمان زائيـدن تـا       كار نيز در يك   
اما برخالف كارگر، نقـش زن در    . ارائه خدمات خانگي نقشي اساسي در آن دارند       

و نگاه مردساالرانه مشتاق پنهان ماندن اين   . اين فرآيند اجتماعي پنهان مي ماند     
ت و تقليـل دادن     نديـدن ايـن واقعيـ     . نقش در جريان بازتوليد جامعه مي باشـد       

مناســبات توليــدي بــه رابطــه ي ميــان كــارگر و ســرمايه دار، بيــان يــك درك 
ايـن درك درون    . اكونوميستي از روابط توليدي و اجتماعي اسـتثمارگرانه اسـت         

 يژگـ يبه همين دليل است كه گرايش مردساالري و  جنبش كارگري غلبه دارد و    
تـا  .  و در جهـان مـي باشـد        اغلب جنبش هاي سنديكائي و اتحاديه اي در ايران        

د، قادر نخواهـد بـود   ين درکها را از صفوف خود نزدا   ي ا ي که جنبش کارگر   يزمان
ن زن و مرد کارگر بوجود     ي ب يت مرد ساالر  يق تقو ي از طر  ي را که بورژواز   يشکاف

.  کـردن آن تفـاوت دارد  ين شکاف بـا الپوشـان  ي کردن ا  يخنث.  کند يآورده خنث 
 کند يک کارگر آگاه آن را افشا م      ي کند اما    ي م يشانن شکاف را الپو   ي ا يبورژواز

 .تا آن را محو کند
ستند که زن کـارگر در  ين نکته ني قادر به درک و تصور ا  ي سهراب يامثال آقا 

 اسـت کـه بـر او سـتم     ي شود هم زن ي است که استثمار م    يهر لجظه هم کارگر   
 ي از سويوم شود، ديه داران اعمال م  ي سرما ي از سو  ياگر اول .  شود يمضاعف م 

. ک شده انـد يه داران شري است که در ستم بر زن با سرما يه داران و مردان   يسرما
.  همزمان مبـارزه کنـد     يتي و ستم جنس   يه ستم طبقات  يزن کارگر ناچار است عل    

بدون مبارزه بـا    . دياي ي عمق نم  يتيه ستم جنس  ي بدون مبارزه عل   يمبارزه طبقات 
ان يـ  توان صحبت از اتحـاد م      ي نم ينش مردساالرانه در صفوف جنبش کارگر     يب

 . زن و مرد کارگر کرد
زن و مرد معترض به اين مناسبات به يك ميزان «از نظر آقاي سـهرابي    

احكام صادره بدون تبعيض بر سر زنان و        ....دادگاهي و محاكمه مي شوند    
 .»....مردان نازل مي شود و

 ايشان از كـدام   نگارنده با خواندن اين سطور برايش اين سوال پيش آمد كه         
از دنياي راحله كه همين چندي پيش اعدام شد يا از دنياي    . دنيا سخن ميگويند  

آقايان مشاهير فوتبال كه براحتي تبرئه شدند و زن بينواي ديگري را بپاي چوبـه    
 ساله يا از دنياي كساني كه او را محكـوم  ١٦از دنياي عاطفه . دار روانه مي كنند  

ها زن كه از فرداي انقالب بخاطر زن بودن مورد حملـه و             از دنياي ميليون  . كردند
 سال است بـراي حـق ابتـدائي انتخـاب پوشـش        ٣٠ضرب و شتم قرار گرفتند و       

 . مقاومت و اعتراض ميكنند، يا از دنياي ديگري
ايـن رژيـم كـل    . رژيم ايران بالي جان همه ي مردم اعم از زن و مرد اسـت        

در عـين حـال ايـن    . ار و ستم قرار ميدهد    جامعه را به بند كشيده و مورد استثم       



    t ١٦  
برجسته تـرين ويژگـي ايـن حكومـت كـه او را از ديگـر        . است ييك رژيم مذهب  

حكومت هاي استثمارگر اما غيرمذهبي متمايز مي كند، غلظت و شدت ضـد زن     
مجازات هاي  و بـا  قوانين ويژه ي ضد زندر اينجا ما با  . بودن اين رژيم است   

. مكتوب و تدوين شده و قابل اجرا در هـر موقعيـت     . يم روبرو هست  ويژه ي زنان  
بگذاريـد ببينـيم قـانون و      . اخيرا پدري دختر خودش را در زاهدان سنگسار كرد        

اما از نظر قوانين شـرع كـه نوشـته و       . احكام در اينمورد چگونه به اجرا در ميآيد       
. دنانوشته در اين مملكت قوانين جاري است، آن پدر مجاز به چنـين عملـي بـو               

حتا اگر نيم نگاهي به صفحه ي حوادث روزنامه ها بيندازيد متوجـه تكـرار تلـخ               
همـه  "بنابراين اصرار آقـاي سـهرابي در مـورد اينكـه     . چنين اعمالي خواهيد شد   

و تاريخ و  . بسيار سوال برانگيز است   " بدون تبعيض محاكمه و دادگاهي مي شوند      
، فقـط در  )ت عنـوان همـه  تحـ (تجربه نشان داده اين گونه جنسـيت زدائـي هـا     

حال چـه شـخص بـه    . خدمت حفظ و بازتوليد نظام مردساالري قرار گرفته است   
 .آن آگاه باشد چه نباشد

 ٨آقاي سهرابي در انتهاي نوشته ي خود بـه ارائـه پيشـنهاد و طـرح بـراي                  
 ٨ايشان در دنياي خويش اعالم كرده اند كـه امسـال     . مارس امسال پرداخته اند   

جـاد  ي الزم بـه ا    يپختـه گـ   « سازمان يابد و با      ي مطالبات طبقات  مارس بايد حول  
تنها بر اساس مصالح و ...... ت يت و ملي از جنسي، جدا ي طبقات يتشکالت توده ا  

 حضـور هـر چـه     ي و همسو و هم گام بـا تشـکالت کـارگر           يد طبقات يمنافع و د  
ترنـاتيو   و آليبـا داشـتن اسـتراتژ   ....  خـواه ي از زنان و مردان برابـر يگسترده تر 

 و ي عملـ ي و با شناخت معظالت و بر اساس سبک کار مشخص، به کـار        يطبقات
 .بزند»  دستيک شده ايپرات

اينكه درك اين آقا از استراتژي و آلترناتيو انقالبي چيست را خودشان روشن    
اما معلوم نيست چرا كارگران بايد خواهان تشكالت مسـتقل خـود باشـند          . كنند

 مارس همگام با ٨چرا بايد   . ن استقالل نيز مشخص نيست    معناي اي . ولي زنان نه  
آقاي سـهرابي بهتـر بـود    . تشكالت كارگري جلو برود اما عكس آن صادق نيست       

ر دائـم جامعـه   يـ ن و تحقيزنـان در معـرض تـوه   اينرا روشن مي كردند كه چـرا     
و نه فقـط كارفرمايـان آنگونـه كـه ايشـان مـي       (مردساالر منجمله کارگران مرد     

قرار دارند و نقش شبکه سنت و مذهب و افکار مسلط در جامعه در ايـن          ) گويند
 مارس امسال مي ۸برخالف نسخه اي كه آقاي سهرابي براي . ميان چه مي باشد   

 مارس درعـين حمايـت و همبسـتگي بـا سـاير جنـبش هـاي               ۸پيچند، فعالين   
رس  مـا ۸آنها بهر طريقي كه  . اجتماعي بايد بروي موضوعات ديگري تاكيد كنند      

امسال را برگزار كنند بايد رژيم جمهوري اسالمي و سياسـت هـاي زن سـتيزانه           
آنـان بايـد خواسـتار لغـو     . آنرا افشا كرده و توده هاي زن بيشتري را درگير كنند   

ن ين قـوان  يـ چـون ا  . ض آلـود ضـد زن باشـند       ين تبع يعت و قوان  ين شر يتمام قوان 
ولي نه ( اند که زنان کارگر  جامعهيدي از مناسبات قدرت و مناسبات توليانعکاس

آنان بايد بهر طريقي كـه ممكـن اسـت     . ان آن هستند  ين قربان يبزرگتر) فقط آنها 
راهكارهاي ريشه اي براي رهائي زنان را ترويج كنند و آنرا به ميان مردم ببرند؛ و  
بايــد مــوانعي كــه در ايــن راه موجــود اســت، منجملــه ديــدگاه و عملكردهــاي  

بدرسـتي شناسـائي كـرده و        دعي سوسياليسـم هسـتند، را     مردساالرانه اي كه م   
آنها بايـد بـروي ضـرورت داشـتن     . مروج ديدگاه رهائيبخش در اين زمينه باشند     

تشكيالت مستقل زنان پافشاري كننـد و پارامترهـاي سياسـي ايـن اسـتقالل را        
يعني مستقل از ايدئولوژي و سياست هـاي جمهـوري اسـالمي و     . مشخص كنند 

 .و نقشه هاي قدرت هاي بزرگ سرمايه داريمستقل از طرح 
در ايـن كشـور   . چيـز روشـن اسـت   در ميان همه ي ناروشني هـا امـا يـك          

پيشرفت و سوسياليسمي در كار نخواهد بود مگر اينكه از مساله ستم بر زن و راه  
 ¾ . رهائي زنان دركي درست تبيين شده باشد و بر مبناي آن عمل شود 

 !ان را به آتش بكشيدحجاب، اين مظهر اسارت زن
 فروردين -دوره دوم (  ۳۲شماره " حقيقت"ن بار در ير اوليمقاله ز 

 يگر اقدام به نشر آن ميت مقاله بار ديل اهميبه دل. منتشر شد) ۱۳۷۹
 متن مربوط به همان زمان است و در آن ها يخ هايتمام تار .ميکن
 قتي حق- داده نشده است يرييتغ

 
  زنان جايگاه حجاب در سركوب

 سال از روزي كه خميني با ۲۱امسال، )  اسفند ماه۱۷( هشتم مارس 
هنوز . اجباري كردن حجاب اسالمي دستور حمله به زنان را صادر كرد مي گذرد

 بهمن نمي گذشت كه خميني فتواي ٢٢چند هفته از سرنگوني رژيم شاه و قيام 
زنان .  زنان روبرو شداما اين فتوا با تودهني محكم. ارتجاعي خود را صادر كرد

كارگر و كارمند، دانشجويان و دانش آموزان در خيابانهاي تهران به تظاهرات و 
خميني مجبور شد فتواي . زد و خورد با حزب اهللا تازه بقدرت رسيده پرداختند

هشت مارس امسال بيست و يكمين سالگرد اين پيروزي . خود را پس بگيرد
مبارزه . ر مبارزه زنان عليه جمهوري اسالمياست؛ سالگرد اولين پيروزي مهم د

جسورانه، بي باكانه و متحدانه زنان عامل تعيين كننده اي در كسب آن پيروزي 
 .بود

 اما اهميت حجاب از نظر ارتجاع اسالمي حاكم بر ايران چه بود و چيست؟ و 
ه در مقابل، چرا مبارزه قاطع براي لغو حجاب اجباري از اهميت بسياري در مبارز

كنوني زنان در راه كسب رهائي برخوردار است؟ اجباري كردن حجاب يك حلقه 
اجباري . از تهاجم همه جانبه جمهوري اسالمي به زنان و حقوق اوليه آنان بود

كردن حجاب اسالمي، اولين گام جمهوري اسالمي در محكم كردن غل و 
ين حمله با ا. زنجيرهاي سنتي زنان و تشديد موقعيت نيمه بردگي زنان بود

تصويب يك سلسله قوانين اسارت بار عليه زنان، ايجاد : حمالت ديگر كامل شد
گشتهاي پليسي حفاظت از ناموس و حجاب، دستگيري و اعدام هزاران زن فعال 

امروز، قانون اساسي . سياسي، تبليغات و جو سازي بي وقفه عليه آزادي زنان
 را از كوچكترين حق تعيين جمهوري اسالمي و قوانين مدني و ديني، زنان

چادر كردن به سر زنان، تحقير آنان بدليل زن . سرنوشت خويش محروم ميكنند
بودن، تعليم آنان به اينكه از بدنشان شرمگين باشند و آنرا در كيسه بپوشانند، از 
فعل و انفعاالت بيولوژيكشان شرم كنند و آنرا پنهان كنند، حبس كردن آنان در 

دن دختران نوجوان از مناسبات اجتماعي با دوستان و محروم خانه، محروم كر
شدن بيشتر آنان پس از ازدواج از داشتن مناسبات اجتماعي، تالش به ذليل 
كردن زنان و تبدليلش به كودك بزرگي كه از ورود به جامعه و انجام هرگونه 
عمل و فكر مستقل وحشت داشته باشند، هتك حرمت به زنان هنرمند و فعال، 
كتك زدن، تجاوز، كشتن زن توسط شوهر، سنگسار كردن، دستگيري و شالق 
زدن او بخاطر زن بودن، آزادي پدر در فروش دختركان خردسال خود، همه 
اشكال بيرحمانه و دهشتناك زن ستيزي است كه از تمام روزنه هاي جامعه ما 

معه و زن ستيزي بطور سيستماتيك توسط جمهوري اسالمي در جا. بيرون ميزند
در ميان مردان تشويق ميشود و در باالترين سطوح حكومتي براي آن طرح 

اما . زرادخانه زن ستيزي جمهوري اسالمي رنگارنگ و وسيع است. ريزي ميشود
از همان ابتدا، اجباري و فراگير كردن حجاب نقشي مركزي در اين كارزار بي 

 .وقفه بيست ساله داشته است
  

 حجــاب 
ان گفت كه بخش عظيمي از سنن، يعني ارزشها و باورهاي  به جرات ميتو

پوسيده عهد عتيق كه در جامعه ما مسلط است، بيشتر از همه جا در مورد زنان 
ارزشها و سنني كه زن را در موقعيت محروم و پست . نظم و انسجام يافته است

. اجتماعي قرار ميدهد، محور اخالقيات اسالمي را در جامعه ما تشكيل ميدهد
ارزشها و آداب اجتماعي پديده هاي ماورا طبقاتي و بدون خصلت طبقاتي 

اين ها مظاهر قدرت . نيستند” ذاتي“و ” طبيعي“اينها پديده هائي . نيستند
؛ و اجراي آنها به محكم تر شدن اقتصادي و سياسي يك طبقه معين هستند

بقه اي بهمين دليل ط. قدرت اقتصادي و سياسي آن طبقه معين خدمت ميكند
كه در قدرت است بشدت از آنها حفاظت ميكند و به قوه زور و تبليغات مردم را 

 .به اجراي آنها وادار ميكند
.  حجاب يكي از آن سنن است كه دنيائي از مفاهيم اجتماعي در نهان دارد

در جوامع اسالمي، حجاب يكي از مظاهر جامعه نيمه فئودالي پدرساالر است و 
اين درست است كه . مناسبات نيمه فئودالي بازي ميكندنقش مهمي در حفظ 

اما در زمان شاه نيز حجاب همين . در جمهوري اسالمي حجاب اجباري شد
بطور كل (در زمان شاه، پدر و شوهر و برادر . خصلت و همين نقش را داشت



   ١٧u 
و فضاي مردساالرانه جامعه با روشهاي مستبدانه حجاب را به ) خانواده پدرساالر

در جمهوري اسالمي، نقش مستبدانه و رابطه ارباب ـ رعيتي . تحميل ميكردزنان 
جمهوري اسالمي با تشديد نقش حجاب، قدرت . ميان مرد و زن تقويت شد

مرد، با تحميل حجاب بر زن، نقش . سياسي و اجتماعي خود را تحكيم كرد
كل اربابي خود را تضمين كرده و با اينكار استبداد قرون وسطائي و بطور 

 . ستمگري جامعه نيمه فئودالي را تقويت ميكند
 حجاب يك عادت بي آزار رايج در ميان مردم نيست، بلكه خصلت طبقاتي 

طبقات استثمارگر و دولت آنها از حجاب بعنوان يك اسلحه ايدئولوژيك . دارد
بنابراين، حجاب خصلت طبقاتي . براي تقويت حاكميت خود استفاده ميكنند

 هنگاميكه توده هاي تحت ستم و استثمار، كارگران و دهقانان و .ارتجاعي دارد
ديگر زنان زحمتكش از آن استفاده ميكنند، بدون آنكه خودشان نسبت به آن 
آگاه باشند، به محكم شدن قدرت طبقات استثمارگر و ستمگر و دولت كمك 

 .ميكنند
در جوامع .  حجاب، خود يك سمبل حفاظت از مالكيت خصوصي است

، يعني كليه جوامعي كه در آنها مالكيت خصوصي مقدس )پاترياركال(االر پدرس
در جوامع ماقبل . است، زن بخشي از مايملك خصوصي مرد محسوب ميشود
براي اينكه مردي . سرمايه داري شكل مالكيت بر زن اشكال بسيار واضحي داشت

اده به حريم مالكيت خصوصي مرد ديگري تجاوز نكند، زنان در اندروني نه
تا همين پنجاه سال پيش، در اندروني نگاه داشتن زنان شهري در ايران . ميشدند
با گذشت زمان و با تغيير و تحول در ساختار اقتصادي و سياسي . رايج بود

اما يوغ اسارت به اشكال . جامعه در چنين رفتاري نيز تعديل ايجاد شده است
 تحوالت اقتصادي و اجتماعي اكنون كه. گوناگون به گردن زنان انداخته ميشود

زن را به بيرون از اندرون كشانده، حجاب يكي از آن حصارهائي است كه مالكيت 
به عبارت ديگر چادر يا حجاب بطور كل، تنها . خصوصي مرد را تضمين ميكند

مناسبات و مناسبات اجتماعي يك پوشش نيست بلكه نشانه اي برجسته از 
 . اين مناسبات بكار ميروددرجامعه است و براي تقويتقدرت 

 اينكه جمهوري اسالمي به تحميل حجاب اسالمي پرداخت، تنها نشانه 
هيئت . نيازهاي خاص اين رژيم براي تثبيت شكل تئوكراتيك حكومت خود نبود

حاكمه ايران نياز داشت در شرايطي كه با رشد سرمايه داري، در مناسبات 
با وقوع انقالب تغييرات شگرفي در فئودالي تغييرات مهمي بوجود آمده است، 

در . توده هاي مردم ايجاد شده است، سلطه ايدئولوژيك خود را حفظ كند
سالهاي پس از جنگ جهاني دوم تغييرات عميقي در ساختار اقتصادي جامعه 
بوجود آمد كه در نتيجه آن بخش بزرگي از زنان به عرصه كار بيرون از خانه 

 موجب تغييرات مهمي در جاي زن در جامعه اين تحوالت كه. كشانده شدند
بطور كل شده است، آداب و سنني را كه جاي زن را محدود به خانه و خانواده 

و همراه با اين تغييرات در رفتار و انتظارات . ميكند زير ضرب قرار داده است
و بر مناسبات سنتي ميان زن و مرد در . زنان تغييرات مهمي صورت گرفته است

امواج انقالبي . طور كلي بر بافت مناسبات اجتماعي فشار آورده استخانه و ب
 و شركت گسترده و فعال زنان در آن ضربات ديگري بر اين ۱۳۵۰اواخر دهه 

تبديل شدن زنان به نيروي سياسي مهمي در عرصه سياسي . بافت سنتي بود
 شركت جامعه كه در جريان انقالب ايران عيان شد، تعداد زندانيان سياسي زن،

زنان در ساختار سازمانهاي سياسي رژيم و اپوزيسيون رژيم، باال رفتن درصد 
اين تحوالت بحرانهاي اقتصادي و سياسي . طالق، نشانه هاي اين تغييرات است

كاركرد پر . و ايدئولوژيك دولت نيمه فئودال نيمه مستعمره را تشديد ميكند
 شدن هر چه بيشتر زنان به هرج و مرج سرمايه داري بين المللي موجب كشيده

طبقات بورژوا مالك حاكم در . صحنه اقتصادي ميشود منجمله در ايران ميشود
جمهوري اسالمي نه قادرند اين نيروي كار را به درون خانه ها برانند و نه به 

اما از سوي ديگر اين تحوالت انسجام نظام پدرساالري و سلطه . نفعشان است
كوچكترين حركت هر زني براي در دست . د ميكندايدئولوژيك آنها را تهدي

براي حل اين تناقضات آنها . گرفتن سرنوشت خود تهديدي براي اين نظام است
چادر و تضمين به سر كردن . دست به تشديد ابزارهاي زن ستيز در جامعه زدند

نگه ” درجاي خود“آن توسط نيروهاي سركوبگر دولت در واقع تالشي است براي 
 نيمي از جمعيت در شرايطي كه كاركرد نظام اقتصادي جابجائيهاي داشتن اين

. از روستا به شهر، از خانه به خيابان: عظيمي را در اين جمعيت بوجود مياورد
چادر براي تضمين و تقويت ارزشهاو اخالقيات سنتي است كه همراه با اين تغيير 

ما تضعيف شده و تحوالت و همچنين تحت ضربات مبارزات انقالبي در جامعه 

جمهوري اسالمي بايد اين نيمي از جمعيت را مطيع نگاه دارد تا بتواند كل . است
اگر چارديواري خانه و مرد خانه ديگر نميتواند زن را . جامعه را مطيع نگاه دارد

مطيع نگاه دارد و اين ها به صحنه جامعه كشانده شده اند پس بايد در صحن 
لت، طرح و برنامه مشخصي براي مطيع نگاه جامعه پدرساالر بزرگ يعني دو

چادر به سر كردن، در مال عام نخنديدن، با مرد تماس . داشتن او داشته باشد
نگرفتن، حتي جدا كردن صندليهاي اتوبوس، كالسهاي درس دانشگاه و غيره 
همه و همه براي تحكيم ارزشها و اخالقهاي سنتي است براي مطيع نگاه داشتن 

نه فقط در . حياتي از ساختار قدرت طبقاتي در ايران استزن كه يك جنبه 
ايران، بلكه در كليه جوامع مبتني بر مالكيت خصوصي، تبعيت زن از پدر و 
شوهر و بطور كل زن از مرد، يك جنبه حياتي از ساختار قدرت اقتصادي و 

ي ”خدا“اين تبعيت براي تضمين تبعيت كليه آحاد جامعه از . سياسي است
 .صادي و سياسي، كليدي استقدرت اقت

 هدف از تحميل حجاب بر زنان چيست؟ همان هدفي است كه از تجاوز به 
. زنان زنداني سياسي براي درهم شكستن و مطيع كردنشان دنبال ميشود

حجاب، با شخصيت زن همان كاري راميكند كه وقتي وي را بدون رضايت و 
د كه تاخت زدن زنان ميان آگاهي به مردي شوهر ميدهند؛ همان كاري را ميكن

طايفه ها و خانواده ها؛ همان كاري را ميكند كه رد و بدل كردن زنان ميان 
همان كاري را كه آزار جنسي زنان توسط مردان در . خانواده هاي قدرتمند حاكم

براي نشان .  در جامعه استمناسبات قدرتاينها همه براي تثبيت . محل كار
ت و كي محكوم و براي سرجاي خود نشاندن دادن آن است كه كي حاكم اس

محكوم است؛ براي نشان دادن سلطه مالكيت خصوصي است؛ براي تثبيت سلطه 
سلطه . طبقات استثمارگر بر طبقات استثمار شونده و سلطه مرد بر زن است

سلطه گري مرد بر . گري مرد بر زن، يك پديده اجتماعي ماورا طبقاتي نيست
و . جتماعي طبقات استثمارگر و دولتهاي مرتجع استزن، از ستونهاي قدرت ا

سلطه گري مرد بر زن حتي در ميان كارگران، قدرت طبقات استثمارگر و دولت 
 . آنان را تحكيم ميكند

 حجاب با زنان همان كاري را ميكند كه نماز و دعا با كليه ستمديدگان 
در . و اطاعتيعني تمريني روزمره است براي عادت كردن به عبوديت . ميكند

حاليكه ستمديدگان براي رهائي خود نياز به روحيه شورش و طغيان دارند و نه 
زن با چادر به سر كردن خود را عادت ميدهد كه از مرداني كه صاحب . اطاعت

زن با تمرين اطاعت . وي هستند اطاعت كند، تابع جامعه مردساالر مستبد شود
 حكومت و تن دادن به اشكال گوناگون از مرد خانه در واقع به تمرين اطاعت از

طبقات حاكمه براي زنان در خارج از خانه ناامني ايجاد ميكنند . بردگي ميپردازد
و به مردان نيز ياد ميدهند كه در خيابانها براي زنان ناامني ايجاد كنند تا زنان 
با ميل حجاب سر كنند و فكر كنند كه بخاطر خودشان دارند حجاب سر 

” خواهر حجابت را رعايت كن“: تي جمهوري اسالمي به زن ميگويدوق. ميكنند
حاكميت مردان بر “، ”خواهر حاكميت مرا رعايت كن“منظورش آن است كه 

حجاب يك نقش اجتماعي بزرگ بازي ميكند، نقشي كه . ”زنان را رعايت كن
حجاب با هيچ كردن زنان .مستقيما در ارتباط با قدرت سياسي و اقتصادي است

چادر نقش خرد كننده .  را وادار به گردن گذاردن به اين حاكميتها ميكندآنان
. شخصيت، درهم شكستن حس غرور و سربلندي، بزدل كردن زن را بازي ميكند

وقتي كه به زن آموخته شود كه شكل بدنش را بپوشاند و از آن شرم كند 
گتر را هم باالجبار ياد ميگيرد كه جرات فكر كردن و دست زدن به كارهاي بزر

و با عقب مانده نگاه داشتن . نكند و به اين ترتيب موجودي عقب مانده ميماند
از زنان كارگر، كارگراني مطيع . زنان ثبات نظم سياسي حاكم تضمين ميشود

حجاب از كودكي همان كاري را با روح و مغز زنان ميكند كه . درست ميكند
 زرادخانه نظام پدرساالري براي مطيع كردن زنان،. چارديواري محدود خانه

جمهوري اسالمي تنها به حجاب اكتفا نميكند، اما اين يكي از سالحهاي مهم و 
جمهوري اسالمي نقش حجاب را كارآمد تر از گذشته كرد و . موثرش ميباشد

 . آنرا به مثابه يك نهاد ايدئولوژيك ثبت نمود
نيز حجاب  جريانات اسالمي خارج از جمهوري اسالمي مانند مجاهدين 

كشيدن بر زن را به مثابه يكي از مشخصه هاي ايدئولوژيك خود تثبيت نموده 
منشاء حجاب در قرآن است كه ميگويد زن بايد هيكل خود را در كيسه كند . اند

در قرن حاضر جريانات سياسي مذهبي . و از برجستگيهاي آن شرمگين باشد
. استعماري بدهندكشورهاي اسالمي سعي كردند به حجاب رنگ و بوي ضد

بدون شك چادر عميقا سياسي است اما در خدمت قدرت سياسي طبقات بورژوا 



    t ١٨  
و . مالك كشورهاي تحت سلطه است و نه در خدمت سياست ضد استعماري

تجربه نيز نشان داد كه كليه رژيمهائي كه با فريبكاري ضد استعماري و ضد 
دشان تا مغز استخوان امپرياليستي سعي كردند به حجاب مشروعيت بدهند، خو

 .جمهوري اسالمي آخرين نمونه است. وابسته به امپرياليسم شدند
 در سازمان مجاهدين نيز با وجود شركت گسترده زنان در امور سياست و 

حجاب و . در ساختار سازماني، حجاب و ديگر سنن همين نقش را بازي ميكنند
ازمان را تشكيل ميدهد پوشش گل و گشاد زنان بخش مهمي از ايدئولوژي اين س

حجاب، عبادت، جدا نشستن زنان و مردان در . و در كل بهمان داليل فوق
كردن رهبر زن و مردشان در شرايطي كه مجبور بودند ” حالل“سالنهاي جمعي، 

اينها همه و همه در خدمت به حفظ مناسبات . كار مشترك دو بدو كنند
ون سياسي اين جريان را وادار پدرساالري در شرايطي است كه مصلحتهاي گوناگ

ميكند كه به زنان اتكا گسترده كند، و براي كشيدن نيروي زنان در جامعه 
چادر به سر كردن زنان مجاهد يك امري ظاهري يا غير . سرمايه گذاري كند

اين سمبل حاكميت ايدئولوژي پدرساالري در سازمان مجاهدين . مهم نيست
 نيز زن بودند در اين مسئله ذره اي تفاوت و اگر كليه اعضا اين سازمان. است

اتفاقا زنان حامي پدرساالري بهتر ميتوانند اين مناسبات اجتماعي را در . نميكرد
چرا كه عده اي زن اين زنجير را بدست و پاي زنان جامعه . جامعه تقويت كنند

 رهائي“ميبندند و بعد به زنان القاء ميكنند كه اين زنجير نيست بلكه سرچشمه 
تبديل كردن زنان به مجريان ايدئولوژي پدرساالري براي اين ايدئولوژي . است” 

اين ديگر . را تقويت ميكند” اطاعت“آبرو ميخرد و بطرز پيچيده تري ايدئولوژي 

اوج اطاعت برده وار استكه يك نفر خودش آگاهانه زنجيرهاي تبعيت را به گردن 
گويند حجابي كه بر سر زنان مجاهدين براي تخفيف اين تناقض مي. بياويزد

حجاب، اين سمبل ! خير! مجاهد است، انتخاب شخصي هر زن مجاهد است
قرآن شالوده نگرش . بردگي زن، بخشي از هويت ايدئولوژيك مجاهدين است

و قرآن يك اثر . مجاهدين به جهان و برنامه سياسي و اجتماعي آنان است
ك جامعه مشخص را تدوين تئوريكي است كه مناسبات اجتماعي مربوط به ي

اين رشته مناسبات اجتماعي تبيين . كرده، به نظم كشيده و رسميت داده است
شده در قرآن مربوط به جوامع مبتني بر مالكيت خصوصي و پدرساالر ما قبل 

از طريق اين كتاب، جامعه پاترياركال هزار و چهارصد سال . سرمايه داري است
تعريف كرده و حصاري را در مورد اينكه زن چه در جامعه را ” جايگاه زن“پيش، 

در مورد مالكيت خصوصي و زنان . ميتواند بكند و چه نميتواند، كشيده است
قرآن آنچنان صريح است و چنان چارچوبه هاي محكمي را گذارده كه بهيچوجه 

 . و براي اصالح آن تنها بايد آنرا به موزه عهد عتيق سپرد. رفرم پذير نيست
ليه طبقات ارجتاعي حاكم جدا از مبارزه عليه ارزشها و سنن  مبارزه ع

مبارزه زنان در پاره كردن كليه زجنريهاي سنت نقش تعيني كننده . آنان نيست
مبارزه عليه حجاب اجباري . اي در بيداري مهه حمرومان جامعه بازي ميكند
ستم به جان زنان از اينهمه . بطور قطع مقام مهمي را در كل اين مبارزه دارد

و خشم آنان چون گدازه هاي آتشفشان ميتواند نظام منفور . لب رسيده است
مجهوري اسالمي را بسوزاند و خاكستر كند و راه را براي اجياد جامعه اي 

 ¾ .نوين بگشايد

 
 چيان چين 

 بلند پروازي هاي انقالبي يک رهبر کمونيست 
 

 مقدمه
 چيان چين 

 ست يهبر کمونک ري ي انقالبي هايبلند پرواز
 تا ١٩٦٦از (ر دهسال آخر حاكميت سوسياليستي در چين چيان چين، د

مائوتسه دون، رهبر . يكي از رهبران برجسته حزب كمونيست چين بود) ١٩٧٦
بزرگ انقالب سوسياليستي چين و جنبش کمونيستي بين المللي، همسر وي 

 بود كه بسال چيان چين به مدت پانزده سال زنداني رويزيونيستهايي . بود
او در .  قدرت را در چين غصب و سرمايه داري را در آنجا احياء كردند١٩٧٦

 بطرز ١٩٩١چنگال خونبار همين فرومايگان بود كه در چهاردهم ماه مه 
با مرگ رفيق چيان چين، پرولتارياي بين المللي يكي از . مشكوكي جان سپرد

 .بهترين رهبرانش را از دست داد
تسه دون، جناح بورژوائي حزب کمونيست چين که خواهان پس از مرگ مائو

احياي سرمايه داري در چين سوسياليستي بود دست به کودتا زده و  رهبران 
 چيان چين نيز .مائوئيست را دستگير و  آنان را در مقياس توده اي سرکوب کرد

بهمراه ديگر رهبران برجسته حزب کمونيست، رفقائي مانند چن چان چيائو ، 
بورژواهاي درون حزب کمونيست، در هر تندپيچ مبارزه طبقاتي . تگير شددس

مترصد آن بودند كه خـط انقالبي مائو را درهم شكسته، سرمايه داري را احياء 
پس متعاقب مرگ مائو . كرده و بار ديگر چين را برده سرمايه داري جهاني كنند

ستگيري چيان چين و متحد شدند و بفاصله كمتر از يكماه از آن تاريخ، به د
سرکوب مائوئيستها نقطه آغاز احياي سرمايه داري . پيروان جناح چپ پرداختند
امروز چين، تبديل به مرکز توليدي اقتصاد جهاني . در چين سوسياليستي بود

سرمايه داري و مشقت خانه صدها ميليون کارگر شده است و ذره اي از گذشته 
احياي ". حزب کمونيست"ست بجز نام سوسياليستي در آن بر جاي نمانده ا

روابط سرمايه داري دروازه ها را بروي احياي تمام روابط اجتماعي ستم گرانه 
 .بخصوص ستم بر زن باز کرده است

و مهمتر از آن، (براي كساني كه جرات دارند روياي انقالب در سر بپرورانند 
هر قدرتمندي چيان چين مظ) آن را دارندعملي كردن براي كساني كه جرات 

بود كه بي محابا به هر آنچه كهنه و پوسيده است حمله ميكرد، جسورانه راه 

ايجاد نو را ترسيم مينمود و از ميان كليه تندپيچهاي سخت، و گاه خونين، 
 . راهگشاي تولد نظم اجتماعي نوين مي شد

 ١٩ شماره جهاني براي فتح زندگينامه وي را که براي اولين بار در مجله 
توانيد در تارنماي سربداران بقلم صفيه رايان منتشر شد، مي ) ١٣٧٢ال س(
 در زير  قسمت کوتاهي از جواني و قسمت بلندي از  آخرين روزهاي . خوانيدب

 :زندگي او در زندان را مي خوانيد
 

 شورشگري سنت شكن
در (هنگامي كه چيان چين دختر جواني بود، تن به بستن پاهايش نداد 

اين يكي . اي دختران جوان را مي بستند تا ظريف و كوچك بماندچين كهن پاه
او از همان زمان ) از مظاهر مهم زيبائي زنان محسوب ميشد ـ توضيح مترجم



   ١٩u 
چيان چين در كشوري بزرگ شد كه توسط قدرتهاي . يك شورشگر بود

درختان "كه بقول مائو ک امپرياليستي تقسيم شده بود؛ طي روزهاي فقر دهشتنا
و تحت شرايط ستم " ون مردم برهنه بودند زيرا مردم برگها را ميخوردندنيز چ

زنان دهقان آرزو داشتند بميرند و اينبـار در كالبد سگ تناسخ يابند "فئودالي كه 
 ." تا رنج كمتري متحمل شوند

 در خانواده ۱۹۱۴چيان چين كه در كودكي لي چين نام داشت بسال 
اين . ه تحت اشغال آلماني ها بود بدنيا آمدفقيري در استان شانتون ك صنعتگر

استان طي جنگ جهاني اول بعنوان سرپلي براي دسترسي به كل سرزمين چين 
پدر وي كه چرخ ارابه مي ساخت داغ مسكنتش را بر . صرف ژاپني ها درآمده تب

از همين رو بود كه همسرش او را رها كرده و در . سر زن و فرزند خالي ميكرد
چيان چين بياد مي آورد كه غالبا گرسنه بود، اما . به كلفتي پرداختخانه مالكي 

چيان . از بسياري كودكان ديگر خوشبخت تر بود زيرا شانس مدرسه رفتن داشت
چين يكبار در مصاحبه اي گفت كه در دبستان بيش از هر چيز از درس 

 بود متنفر) يا چگونگي اطاعت از آتوريته" (خودسازي طبق اخالق كنفوسيوسي"
او بياد مي آورد كه چگونه صحنه . و بخاطر گوش ندادن به درس كتك مي خورد

كله هاي قطع شده و آويزان بدهكاران او را دچار تهوع ميكرد و چگونه صداي 
 .تيرباران دزدان مواد خوراكي در گوشهاي جوانش زنگ ميزد

تر چيان چين در سن پانزده سالگي هنگامي كه وارد يك مدرسه تجربي تئا
او در اين مدرسه دولتي تنها به اين دليل . د کرشد، به هنر بازيگري عالقه پيدا 

طولي . توانست ثبت نام كند كه به تعداد كافي دختر متقاضي وجود نداشت
نكشيد كه اين مدرسه تحت فشار ارتش يكي از جنگساالران كه در شهر تسينان 

موزگاران مدرسه بعنوان يك او و برخي شاگردان و آ. مستقر شده بود تعطيل شد
 امپرياليستهاي ژاپني منطقه ١٩٣١در سپتامبر . گروه تئاتر سيار به پكن رفتند

اين واقعه نخستين نقطه عطف سياسي در زندگي . منچوري را اشغال كردند
او كه از سنين جواني از اشغال كشورش توسط بيگانگان متنفر . چيان چين بود

اتحاديه "كمي بعد چيان چين به . عگيري گرفتبود اينبار تصميم به يك موض
او در . در تسينتائو كه تحت رهبري حزب كمونيست بود پيوست" تئاتريان چپ

اين شهر بعنوان كتابدار در دانشگاه مشغول كار شد و همانجا بود كه آغاز به 
 .کرد مطالعه آثار لنين

. وجود آوردندرا ب" انجمن تئاتر سي سايد"چيان چين بهمراه ساير دوستانش 
ايجاد " شورايي"آنها به مناطق روستايي مي رفتند و نمايشاتي در مورد مناطق 

آنها . شده توسط ارتش سرخ و نيز در ضديت با امپرياليسم ژاپن اجراء مي كردند
در مناطق روستايي فقري را كشف كردند كه هرگز در شهر نديده بودند و 

 ناسيوناليست گوميندان و كمونيستها دريافتند كه تفاوت ميان اهداف نيروهاي
چيان چين در عكس العمل به تجاوز ژاپن . بهيچوجه مسئله اي آكادميك نيست

کرد و در محافل دانشگاهي پيرامون خود،  حمايت" مقاومت كامل"از خط مشي 
 .شناخته شد" دردسر آفرين"بعنوان عنصري 

تدائي و پنج سال اب(چيان چين فقط هشت سال تحصيالت رسمي داشت 
ولي در كالس درسهاي مورد عالقه اش در دانشگاه شركت ) سه سال متوسطه

مدرسه "همانطور كه خودش توضيح ميدهد، بيشترين چيزها را در . ميكرد
ه به ك ١٩٣٣يعني با شركت در مسائل اجتماعي از سال . آموخت" جامعه

حزب كمونيست در آن زمان . عضويت وي در حزب كمونيست انجاميد
 متوجه شد كه انقالب ١٩٣٠چيان چين در دهه توفاني . يالتي مخفي بودتشك

 .كردن بسيار مهمتر از شعر گفتن و مقاله نوشتن است
....... 

 رگ مائو و كودتاي سرمايه دارانم
در حاليكه توده هاي چين .  مائوتسه دون درگذشت١٩٧٦روز نهم سپتامبر 

ن بخاطر اين ضايعه گران به و همراه با ميليونها تن در ساير كشورهاي جها
وجد آمده و آماده گرفتن قدرت ه سوگ نشسته بودند، رويزيونيستهاي چين ب

مائو در راُس خود و بر " رسمي"آنها با داشتن هواكوفن به عنوان جانشين . شدند
از جمله درون نيروهاي (پايه تكه هاي قدرتي كه از گذشته به چنگ آورده بودند 

صله يك ماه پس از مرگ مائو يك كودتاي نظامي سر هم قادر شدند بفا) مسلح
حاكميت پرولتاريا در . كنند و گروه چهار نفره و هوادارانشان را دستگير كنند

 مائو را مانند ١٩٦٦چين با پاياني ناگهاني و بيرحمانه روبرو شد، و اخطار سال 
ه چيان  در نامه اي ب١٩٦٦شيپور بيدار باش خشني بياد آورد ـ مائو به سال 

چين هشدار داده بود كه ممكن است پس از مرگش جناح راست با استفاده از 

برخي سخنان مائو دست به يك كودتاي ضد كمونيستي بزند و در عين حال به 
او اطمينان خاطر داده بود كه اگر راستها چنين كنند هرگز روي آرامش بخود 

ن انقالب است و ماهيت درواقع بسياري ميدانستند كه اين پايا. نخواهند ديد
بدين خاطر است كه كودتا زير . واقعي رگبار تبليغات سياسي را درك ميكردند

برق لوله تفنگها ارائه شد ـ انگار كه براي روشن كردن يكي ديگر از نظرات مهم 
رويزيونيستهاي راست "رسانه هاي گروهي اعالم كردند كه گروه چهار نفره . مائو

نها، بويژه چيان چين، از مرتدين گومينداني بودند؛ و اينكه بودند؛ اينكه آ" واقعي
حتي چنين ! آنها همراه با شمار وسيعي از رفقايشان درواقع دشمنان مائو بودند

حمايت " ضد انقالبيون"ادعا شد كه اگر خود مائو زنده ميبود از سركوب اين 
 شان سطح سياسي نازل دشنامهاي كودتاگران، نشانگر درجه گيجي. مينمود

بود؛ آنها كه عاجزانه براي تحكيم قدرتشان تالش ميكردند، بسرعت آنرا با پست 
ترين سطح ممكن ـ يعني سطح مستهجن ـ از كارزار فحش كامل كردند كه 
مملو بود از اعجاب انگيزترين افتراهاي شخصي كه در مخيله اشان مي گنجيد و 

د افسانه هاي تخيلي جنون همچنين وقايع بي اهميتي كه با اغراق آنها را به ح
 .آميز رسانده بودند

اين كنفوسيوسي هاي امروزي كه همزمان تالش ميكردند بوسيله كارخانه 
 .شايعه سازي زنجيرهاي سنت را محكم كنند، تصميم گرفتند زن را قرباني كنند

مسئول او . محاکمه مي شد او بعنوان همسر مائو نيز مي بايست .چيان چين را
بويژه آنچه طي (يي كه از عهد قديم تا كنون بر سر چين نازل شده "اباله"تمامي 

البته . شناخته شده و بخاطرش تنبيه ميشد) انقالب فرهنگي بر چين گذشت
آن بود كه مجبور شدند قريب به " بالها"براي رهروان سرمايه داري بدترين اين 

ردن جامعه اي كه سي سال تحمل كنند و ببينند كه مائو توده ها را در انقالبي ك
اينها ميخواستند از ِقبلش ثروتمند شوند، رهبري كند و نتوانستند زودتر از اينها 

 .مائو و رفقاي انقالبيش را از قدرت برانند
يكي از . با وجود اينگونه تبليغات مردم به طرق مختلف مقاومت كردند

ه در  طراحي يك قيام مسلحان١٩٨٠ـ٨١تاريخي " محكمه"اتهامات اصلي در 
 . شانگهاي عليه كودتا بود

.... 
چيان چين و رفيق وي چان چون چيائو به مدت چهار سال بدون هيچ 

روزنامه هاي هنگ كنگ ادعا مي كنند كه هواكوفن دو . اتهامي زنداني شدند
سال تالش كرد تا او را به توبه وادار سازد ـ كاري كه چيان چين آنرا به تمسخر 

 ....!" آزادم كناگر جرات داري: "ميگرفت
 صفحه اي، رويزيونيستها را با استفاده از اعالم جرمهاي ١٨١او طي دفاعيه 

 . ...خودشان مورد حمله قرار داد
شما اكنون قدرت داريد بنابراين ميتوانيد بسادگي هر كس را متهم به جرم "

ي اما اگر فكر م. بكنيد و مدارك و شواهد جعلي هم در تاييد اتهامات ارائه دهيد
اين من . كنيد كه ميتوانيد مردم چين و جهان را فريب دهيد، كامال در اشتباهيد

نيستم كه محاكمه ميشوم، بلكه دارودسته حقير شما است كه در دادگاه تاريخ 
 ".محاكمه ميشود

اين . و اين دقيقاً همان چيزي است كه شهادت وي در دادگاه انجام داد
برخالف .  بطول انجاميد١٩٨١ تا ژانويه  آغاز شد و١٩٨٠ نوامبر ٢٠دادگاه در

كه به اميد مجازات سبكتر تمامي اتهامات را " (يائو ون يوان"و " وان هون ون"
بجز زمانيكه (چان چون چيائو مبارزه جويانه سكوت كرد ) پذيرفته و توبه كردند

 ۳۵و از برسميت شناختن دادگاه سر باز زد ـ دادگاهي با ) اتهامات را ردکرد
چيان چيان جالدانش .  حضار مسخره و دستچين شده، و پخش تلويزيونيقاضي،

: را تحقير كرده و آتش حمالت بازجويي ها را جسورانه به خودشان بازگرداند
در آنروزها در " چيان هوا"بسياري از اعضاي همين دادگاه از جمله رئيس شما "

ن گناهكارم، پس اگر م. انتقاد از ليوشائوچي از يكديگر گوي سبقت مي ربودند
 "شما چه هستيد؟

او بروشني پيوند ميان اعمال خودش و خط انقالبي مائو را رسم كرد و دهان 
ند، تنها كالبته قاضي كه نمي توانست خالف اين بحث را ثابت . قاضي را بست

اگر قرارست : "و چيان چين پاسخ ميداد!" خفه شو: "ردكرار ميك جمله را تكي
، پس چرا يك مجسمه گلين بودا را بجاي من نمي نشانيد نگذاريد حرفم را بزنم
من خط مائو و حزب ...  سال همسر صدر مائو بودم٣٨من . و محاكمه نمي كنيد

آنچه شما اكنون از يك بيوه ميخواهيد اينست كه دين همسرش . را دنبال كردم
 بسيار خوب بشما ميگويم كه خوشحال و مفتخرم از اينكه دين صدر. را بپردازد



    t ٢٠  
او در يك لحظه مهيج اين گفته معروف مائو را تكرار كرد كه، !" مائو را بپردازم

مقامات رسمي ديگر بيشتر از اين . انقالبيون واقعي نه اسير خدايند و نه قانون
چيان چين در حاليكه بزور از سالن خارجش ميردند فرياد . تاب تحمل نداشتند

من ! ا بسركردگي دن سيائوپينمرگ بر رويزيونيسته! شورش بر حق است: "زد
رويزيونيستها كه شوكه شده بودند، دادگاه فرمايشي خود را !" آماده مرگ هستم

 .براي چند روز به تعويق انداختند تا تصميم بگيرند كه چه كنند
حتي خود مرتجعين نيز تاييد مي كنند كه اعمال چيان چين مردم سراسر 

در سراسر جهان، از سريالنكا . ر دادچين و ساير نقاط را سخت تحت تاثير قرا
تا آمريكا، و در پاريس و لندن ) جائيكه سفارت چين مورد حمله واقع شد(

يك آگهي به امضاء دو هزار نفر در . تظاهراتها و ميتينگهاي همبستگي برگزار شد
. بچاپ رسيد" چيان چين را نجات دهيد"تحت عنوان " لوموند"روزنامه فرانسوي 

اولين كنفرانس . لـي كمونيستي نيز گامي بلند به پيش برداشتجنبش بين المل
بين المللي احزاب و سازمانهاي ماركسيست ـ لنينيست برگزار شد و اين بمعناي 
آغاز روند گردآوري مجدد مائوئيستهاي سراسر جهان و كمك به پي ريزي 

 .شد تاسيس ۱۹۸۴جنبش انقالبي انترناسيوناليستي بود كه در سال 
پيش از آنكه حكم مرگ چيان ) فتر سياسي حزب دن سيائوپيند(رژيم 

رويزيونيستها . چين و چان چون چيائو را صادر كند، يك ماه بخود پيچيد
اعدام اين دو  -- مطمئن نبودند كدام يك بيشتر به آنها صدمه خواهد زد

دو سال . انقالبي، يا زنده نگهداشتن آنها بعنوان مهمترين زندانيان سياسي جهان
وقتي چيان چين حكم . كنند" اعتراف"به آنها وقت دادند كه به جرم خويش 

 !"انقالب كردن جرم نيست: "مرگ را شنيد، فرياد برآورد
 سال ۱۵زنداني شد و طي " كوئين چن"چيان چين در زندان بسيار قديمي 

زمانيكه چيان چين از همكاري با مقامات . ثرا در سلول انفرادي بسر بردكحبس ا
ن امتناع مي ورزيد، جيره غذايي و نوبت ورزش از او دريغ ميشد و يا مورد زندا

 سال حق صحبت ۱۵او در بيشتر اين . ضرب و شتم نگهبانان واقع ميگرديد
دخترش تنها كسي بود كه اجازه " لي نا. "كردن بجز در موقع بازجويي نداشت

 .ندكداشت با وي مالقات 
عروسكهايي كه درست ميكرد گلدوزي چيان چين در زندان نام خود را روي 

او از نوشتن انتقاد از خود . شوند" بالاستفاده"ميکرد تا بدين ترتيب براي فروش 
روزنامه نيويورك تايمز . ماهانه كه از زندانيان خواسته مي شد، خودداري ميكرد

 گزارش داد كه شعارهاي چيان چين بر ديوارهاي زندان، زندانبانان ١٩٨٣بسال 
تقاضاي مالقات ". سر از بدنش جدا كنند"ف ميطلبد كه اگر جرات دارند را بمصا

چيان چين در . وي با دن سيائوپين با پاسخ رد از سوي دن سيائوپين روبرو شد
بنا . زندان به نوشتن مقاالت سياسي در افشاي رژيم رويزيونيستي مي پرداخت

علني در به همان گزارش، او درخواست كرد نظراتش را طي يك مباحثه 
حكم مرگ او در سال .  ارائه دهد١٩٨٢دوازدهمين كنگره حزب در تابستان 

طبق برخي گزارشات، اعالميه اي در .  به حبس ابد تخفيف يافت١٩٨٣
خيابانهاي پكن و شانتون در دفاع از انقالب فرهنگي و محكوميت رهروان 

 چيان گفته ميشود كه متن اعالميه را. سرمايه داري صاحب قدرت پخش شد
  .چين نوشته و به بيرون از زندان فرستاده است

چيان چين را پس از پانزده سال حبس در سياهچالهاي رژيم چين، از ما 
 يعني تا سالگرد سه هفته بعده حكام پكن خبر درگذشت او را تا كهمين. ربودند

ثيفشان را در پشت كمخفي نگهداشتند، دست " تين آن مين "١٩٨٩قتل عام 
ردن مرگ او بسيار مشكوك كاعالم " شيكخود"بعالوه . ه برمال ميكنداين واقع

مزدوران رژيم سعي كردند با سرهم كردن مزخرفات كنفوسيوسي مانند . است
كهن، خودكشي مظهر مقابله نهائي با حاكميت است، دستان " آيين"اينكه در 

 .خون آلودشان را بپوشانند
لوده تر گشته و همه چيز دال ثيف، آكالزم به گفتن نيست كه اين دستان 

. ه خالفش ثابت شودكبر آن است كه چيان چين بدست آنها بقتل رسيده مگر آن
 هميشه جنگيد تا  .او هرگز تسليم شرايط سخت يا حمالت شخصي نشد

موشهاي كور حاكم بر چين امروز را به روشنائي روز بكشاند و مسئله پس گرفتن 
" وصيتنامه"گزارشهاي مربوط به . ه بدل كندقدرت سياسي را به دستور كار جامع

حاكي از آنست ) كه ظاهراً رژيم سعي كرده وجودش را انكار نمايد(چيان چين 
 كطبق ي. كه مسئله كسب قدرت بعنوان نكته كليدي در آن مطرح شده است

ميدان " (تين آن مين"ام چين را بخاطر قتل عام كگزارش ديگر اين وصيتنامه ح
بيح مي كند و پيش بيني مي نمايد كه عمر حاكميتشان كوتاه تق) صلح آسماني

 .خواهد بود
ناظران "بنا به گزارش منتشره در چندين نشريه هنگ كنگي، اساتيد و ديگر 

، اين ادعاي حكام چين كه چيان چين خودكشي كرده است را زير "امور چين
يش از مرگش دختر چيان چين با وي يك هفته پ" لي نا"اوال، . سئوال برده اند

مالقات كرده و گزارش داده كه مادرش تندرست است و نسبت به گذشته از 
بخشاً بدان خاطر كه او را به جاي بزرگتري در (روحيه بهتري برخوردار است 

ثانياً، هر جنبش و حركت چيان چين با تلويزيونهاي ). زندان منتقل كرده بودند
، او گفته كه در صدد نوشتن بنا بر همين منابع. مدار بسته زير نظر بود

زندگينامه خويش است و از اينكه مقامات خاطرات نوشته شده اش را ربوده اند، 
اين گزارشات همچنين به شعري اشاره دارند كه اخيراً يكي از . خشمگين است

اين مسئله آنقدر او را هيجان زده . نگهبانان زندان براي چيان چين سروده بود
مسئولين زندان پس از . با آن نگهبان مشتركا كار كنندكرده كه تصميم گرفت 

 .آگاهي از مسئله، نگهبان را اخراج كرده و به روستايش پس فرستادند
بيانگر اعتماد استراتژيك به توده ها، و حقانيت كامل و  چيان چين زندگي

را بر مي اين حس زندگي چيان چين . پيروزي نهايي آرمان كمونيستي است
.  صحنه تاريخ مسلط كندبر پرولتاريا را ستبا تمام وجود ميخوا اوكه انگيزد 

در مواجه با موانع و حتي شكستهاي بزرگ چه برخوردي اتخاذ كس اينكه هر
جنگ با دشمن اينكه آيا . بيابد ميتواند ابعاد كيفي ،ميكند و چه نقشي برميگزيد

 يا اينكه از مي بينيمدراز مدت و مارپيچي و غلبه بر آن را يك مسير تكاملي 
خودپرستانه و فوري براي كسب برخي امتيازات سازشكارانه جهت ديدگاهي 

همگي بازتابي تعيين به آن مينگريم، گريز از مرگ، شرايط سخت زندان و غيره 
. به علم و ايدئولوژي ماركسيسم ـ لنينيسم ـ مائوئيسم استما كننده از برخورد 

ده هاي تحت ستم و انقالبي جهان و برخورد و مسئوليت چيان چين در قبال تو
آنها . "يائو ون يوان"و " وان هون ون"كال به ساختن تاريخ را مقايسه كنيد با رفتار 

كه خدماتي به انقالب فرهنگي كردند، اما هنگاميكه پايداري بودند كساني 
ريختند و از نظر فرو بوته آزمايش نهاده شد، خواست فداكاري آنها به طبقاتي و 

 .لوژيك خرد شدندايدئو
حاکميت تقويت  چيان چين را ملكه جاه طلب مي خواند چرا كه ،دشمن

مي  انقالبي انهقهرماندر گرو نابود كردن روحيه و خصوصيات استبدادي خود را 
اينها ) و فئودالي(بورژوائي اجداد  جهاني بيني چيان چين با جهان بيني .ديد

رولتارياي بين المللي عمل ميكرد و نه او به نيابت از سوي پ. كامال بيگانه بود
 درست زماني كه ياس و نااميدي ناشي از ضايعه عظيم .خودشخص براي 

 بود، او بر تمامي نقشه هاي رويزيونيستها ش يافتهواژگوني انقالب در چين گستر
نشان اهدافشان را  تف انداخت تا باد نخوتشان را خالي كند و پوشالي بودن 

رسالتم : "گفتمي با اطمينان بگوش مي رسيد كه دادگاه ز صداي او پس ا. دهد
 ¾ !"رساندمانجام را به 
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